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ا!يثلىحمىأللهتجص

[)1(نتوكلوعليهنستعين]وبه

الحعروفبكرابيبنهحمدالعلامةالعالم]الامامالشيخقال

سير!الذيكتابهفي-وارضاهعنهالله-رضي[)2(الجوزيةقيمبابن

،3!
الهجرةمنمئهوسبعوثلاثينثلالبس!نةالمحرمثامنتبوكمن

اولها)؟".التيالمنظومة!!سالبعد،النجوية

................فإنهاالنهارشمسطلعتإذ

)1(منط،د.

وفي00(ا..سيرهفيكخبهالذجمما"كتابهق،د،ر:وفي.وطالأصلفيكذا31(

لما.تبوكإلىرحلته"في:ش

الثانيةوالشطر.للمؤلفطويلةقصيدةمطلع،)حم!

فسئمواعلبكمتسلبمىأصا!كل

!جموعةضمن1316سخةبالهخدمرةلاولالميحجةهذهنشرتوقد

سليمانبنعليجمعها"والجماعةالسخةاهلمعتقدفيبضاعة"أ!بحتسمى

يوسف.آل



)1(فصل

!السلام)؟(والصلاةاهل)3(،لهاهوالتيبمحامده)2(الدهحمدوبعد

فييقولطسبحانهاللهفإن!،محمدورشلهأ!(انبيائهخاتمعلى

ش!سص-!!رهصصصص-ص!!ِء!
نإاددهتقواوالسدؤذوالاثوعلىولافعاونواوالتقوىالبروتعاونواعلى>:كتابه

."6<)ا*3رسأتعقاباشديالدها

معاشهمفيالعبادمصالحجميععلىالايةهذهاشتملتوقد

ربهم،وبينبينهموفيمابعضا،بعضهمفي)7"بينهمفيما،ومعادهم

ا.الواجبينوهذينالحالتينهاتينمن)8(ينفكلاعبدكلفإن

الخلق-وبينبيئهوواجب،الدهوبينبيخهواصط

فالواجبا،والصحبةوالمعاونةالمعاشرةم!الخلقوبينبينهمافأما

اددهمرضاةعلىتعاوئالهموصحبتهبهماجتماعهيكوذانفيهاعليه

هيو،بهاإ،له)9"سعادةلاو،وفلأحهالعبدسعادةغايةهيالتي،وطاعته

)1(

،2(

)3(

)6(

الأ(

)يم(

)9(

قال"ثمتمكانهوف!ها،النسخوسائرطمنساقطفصليا...الهجرة"من

سبق".لهكلامبعد

خطأ."اللهحمد":ط

أهلأ("!له!والذياللهححدأ(وبعد:،ش،رد،ق

.شر،،د،ق!نساقطإ""والسلام

".وأنبيائه"رسلهةط

.2:الحائدةسورة

.طمنساقطة"في"(

!عنإ.:النسخدعضفي

النسخ.سائرمنساقطة"له"(



واحدكلافردوإذا،كفه)2(الدينجسماعهما)1"اللذان("والتقوى"البر

لزوفا،وإماتضفناإفاالآخر)3"،المسمىفيهدخلالاسمينمن

وكذلك،التقوىمسمىجزءالبرلأنظهر!تضمنافيهودخوله

الاخرفييدخللااحدهماوكونالبز،مسمىجزء)؟(فإنهالتقوى

."الانفراد)عندفيهيدخللاانهعلىيدذلاالاقترانعند

"،الصالحوالعمل"والإيمان"،والإسلام"الإيماذلفظهذاونظير

")6"،والفاحشةو"المنكروالعصبان"،و"الفسوق،"والمسكينو"الفقير

.كئيرةونظائره

كثيرةإشكالالتعئهزال)7"بهااحاطمن،جليلةقاعدوهذه

محالأهذامنولنذكر.الناسمنكئيرةطوائفعلىاشكلت)8"

".والتقوى"البروهو،كيرهعلىبهيستدلواحذا

فيهالتيوالمنافعالشىء،مغالمطلود!)9"الكمالهوالبرحقيقةفإن

.الكلامفيوئعماريفهااللفظةهذهاشتقاقعليهي!ككماوالخير،

،1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)"(

)9(

.طمنوالتصويب."اللذين"ةالنسغوسائرالأصلفي

الخير(1.!جماعشالنسخوبقيةث

الاخر".مسحىفي"دخل:الخسخوسائرطفي

النسخ.سائرمنساقطة"فإنه!

.الاخر"انفرادلا:ط

ي!.حشلفا"ا:د

."لتزا":ط

دا.عدة9:الن!خسائرفي

النسخاسائرمنساقطةلا"المطلوب



منافعهلكثرة؛بالضم"البر"ومخه

.الحبوب

)1(
سائرإلىبالاضافةوخيره

.والأبرار)2،برر!،وكرام،وبو،بارلىجلأومنه

العبدا،منالمطلوبوالكمالالخيرأنواعلجميعكلمةفالبر

عنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثوفي"الاثم(".مقايلتهوفي

فالإثما"!3(؛والإثمالبرعنتسأل"جئت]له[)3(:قاللمجج!النبياذ

عليها)6(.العبديذمالتيوالعيوب(للشر)جامعةكلمة

ولا،والباطنةالظاهرةواجزاؤهالايسمانالبرمسمىفيفيدخل

برعن)7(بالبريعبرماواكثرالمعنى،هذاجزءالتقوىاذريب

ذلكيلزموما،وحلاويه]فيه[)8(الإيمانطعموجودوهو،القلب

للإيماذفإن،بالإيمالنوفوحهودوتهوانشواحهوسلامتهطمأنينتهمن

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

)7(

"8(

".كثيره"ممافعه:النسخسائروفي"لمنافعه!.:طفي

النسخ.سائرم!ساقطة"والأبرأرا"

الخسخ.وسائرطمنريادة

بنوابصةحديثمن)2536(والدارمي228()4/أححداللفظبهذاأخرجه

البرعنعل!صاللهرسولسألتتففسه،سمعانبنالنوإسحديثأمامعبد.

نأوكرهت،صدركفيحاكماوالإثم،الخلىحسن"البز:فقال،والإئم

)2553(.مسلمأخرجهإ.الناسعليهيطلع

."للشرور!:ط

بهالا."يذم:النسخبعض!ي

"بالبر".بحذف"عنه"يعبر:النسخوسائرعن""يعبو:ط

النسخ.وسائرطمنزيادة



للإيحاذ)2"فاقافهويجدهالمفمن،القلبفي)1"ولذاذةوحلاوةفرحة

>!قالتفيهموجلعزاللهقال)3(الذينالقسممنوهو،ناقصهاو

روس!رو
.(؟()قلصسلبهئمفى،حغآيدضلولضاأشلمناقولواولبهنتؤمنوألأقلءامنالأعىابأ

شليسوا،منافقينغيرمسلمون-القوليناصحعلى-فهؤلاء

حقيقئه)6".فيباشرها؟قلوبهمفيالإيمانيدخللمإذ(،)بمؤمنين

!وئوأنالبر>!ليس:قولهفيالبرخصالتعالى]الله[)!(جحعوقد

ل!كتفوأوا!بهلاحزأليؤمصواباللهامغ5منآلبرولبئلمحغربوأتممثرقأقبلؤخوهكخ

وألساللينألسبيلوأئنوالمسبهينوأليتنمئافزفيذ!ممطحبه-عكأئمالوءأنيوأل!ينى

والضنبرينعهدواإذابعهدهئموالموفوتالزكوهوءاقماالصلوةواقامرالصقابودت

<)8".أاذ%لصمهموأولممكصحد!ؤايناساسظأؤلمكوحينوألفؤإأتسصافي

وكتبه،،وبملائكتهبه)9"،لايماذهوالبرانل!عبحانهفأخبر

التي)+1(الخمسالايمانأصولهيوهذهالاخر،واليوم،ورسله

بها0إلاللإيمانتمواملا

يا."لذة:الن!خوسائرط(1)

.لإيماد"ا"فاقدةط(2)

.،"الذي:ط31(

.14:الحجراتدممورة(الح

"صمغ".:شورر،)5،

"."حقيقة:طل!6(

.ق،طمن)7(

.177:البقرةسورة)8،

"."بالتهةط)9(

.دمنوسقطتالخمسة(.11ر:،ق)01(



،الزكاةوايتاء،الصلاة)2(إقاممن:الظاهوةالشرائعوالهكا.)1(1
الواجبة.والشفقات

)3(ء.
والوفاءالصبرمن(؟)حقائقههيالتي)3(القلبيةالاعمالواله

بالعهد.

ولضرائعه،حقائقه:الدينأقسام!ميعالخصالهذهفتناولت

الخمس.الإيمانوأصول)6"،وبالقلببالجوا!حالمتعلقةوالاعمال

أولحك>:فقالبعينها،التقوى4خصاهذهأ!(انسبحانهاخبرثم

.<3!أألصئقوذهموأولحكصحدقواآلذين

امزاواحتسائا،إيصانااللهبطاعةالعملفحقيقتهاالتقوىواما

،8(
)9(،بموعدهوتصديفابالأمر،إيمانابهالدهامرمافيفعل،ونهيا

.وعيدهمنوخوفا،بالنهيإيماناعنهاللهنهىماويترك

"ا،بالتقوىفادفعوطا)01(الفتنةوقعتأإذا:حبيببنطل!قالكما

.!!وانها"ط(1)

."مةقاإ":ط(؟)

."وأنها!:ط)3(

"الصالحة!+:النسخسائرفي)4(

"حقائق".:النسخسائرفي51(

("."والقلب:النسخوسائرط)6(

هيا."هذه:النسخسائرهيإ.أنهاهذه"عن؟ط)7(

نهيالا،"أو:النسخوسائرط)"،

.!!بوعده.ط()9

.،!فاطفؤها:ط(1؟)



الله،مننورعلىاللهبطاعةتعمل"اذ:قال[لتقوى؟وماقالوا:

تخاف،اللهمننورعلىاللهمعصيةتتركوأن،اللهثوابترجو

)2(ض)1(-
".اللهلب

عملكلفإذ(،الحالتقوىحدفيقيلماأحسنمنوهده
.،3(

يكونحتىوقربةطاعةالعمليكونفلا،وغايةمبدأمنلهلابد

لاالمحف،الايمانهوعليهالباعثفيكون،الايمانعنمصدره

نالابدبل،ذلكوكيروالجاهالمحمدةطلبولاالهوىولاالعادة

وابتغاء،تعالىاللهثوابوكايتهالإيحان،محضىمبدؤهيكون

.الاحتسابوهو،مرضاته

النبيقولمحلفيالاصلي!هذينبينيقرنماكثيزا(و]لهذا[)

إيماناالقدرليلةقامو"منواحتسائا"إيمانارمضانصام))من:ط!علم!

.ونظائوه،واحتسائا")6(

)1(

)2(

)3(

الح(

)6(

."لااعذلا.د،ق

وأبو693()1/الزهدفيوهنادلأ؟(3)صالزهدفيالمباركاب!:الأثرهذاأحرج

صحيح،وماسناده،وغيرهم639()رقمالزهدفيوالبيهقي64()3/الحليةفينعيم

.(1"وهذا:ط

تقوففلاواوجز،أبدع:القولطهذاعلىتعليفا106()4/"السير!فيالذهبي!ال

دده.لالإخلاصإلاذلكينفعولا.والانباعالعلمم!بتروإلاع!ملولا،بعملإلا

معرفتها،إلىاجتنابهايفتقرالحعاصيإد،الفقهبخورللمعاصيتاركفلان:لسقاللا

فاز.فقدالوصيةهذهعلىداوملمحمنبتوكها.لئمدحلا!اللهمنخوفاالتركويكون

النسخ.وسائرطمن

أخرف(وموأضع)5191البخاريأخرجهالذيهريرةابيحديثمنقطعتان

مم!.)"76ومسلم



وهو،الاولالأصلإلىإشارة"اللهمننور"على:فقوله

عليه.الباعثوالسبب،العملمصدرهوالذيالإيمان

وهو،الثانيالأصلإلىإشارة("اللهثواب"ترجو:وقوله

به.يقصدولها،العمليوقغ)1(لأجلهاالتيالغايةوهو،الاحتساب

اوان،وفروعهالإيماذاصوللجميع3"جامع!اهذاانريبولا

المسمىءهذافيداخلالبر

ليرعلى>وتعاونو:تعالىكقولهبالاخراحدهحااقترانعندواما

والغايةلغيرهالحقصودالسبببينفرد(بينهحافالفرق<وألئقو!ط

العبد4كماهوإذ،لذاتهمطلوبالبوفإذلنفسها؛المقصودة

.تقدمكما،بدونهلهاصلاحلاالذيوصلاحه

إليه،والوسيلةالبر،إلى)3(الحوصلةالطريقفهيالخقوىواما

اصلهاوكانيقي،وقىمنفعلىفإنهاهذا؛علىيدلولفظها

منوتجاه،الوراثةمنتراثفالوا:كماتاء،الواوفقلبوا،وقوى

منانهاعلىدالفلفظها(،)ونظائرهالوخم)3(،منوتخمة،الوجه

!مفالوقاية،وقايةالناروبينبيظجعل)6"قدالمتقيفإن،الوقاية

)1!

)2(

)3(

)!(

)6(

ط؟"وقعا.

".ط:"اسم

.!"الموصل:النسخوسائر:ط

."الههـخمة"ةط

."ئرهانطا":ط

لما.!يجعل:النسخبعضفي
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)2(،كالحميةفالتقوى)1(،النفعتحصيلبابمنوالبر،الضرردفعباب

والصحة.كالعافيةوالبر

القرآنالفاظفهمفيعظيم+(انتفاعبهينتفعشريف!بابوهدا

،الناالعلمهوفإنه؟رسولهعلىالدهأنزلماحدودومعرفة،ودلالته

على"نزله)مابحدودعلملهليسمغكتابهفيالح"سبحانهذموقد

عظيمتين.مفسدتينمستلزئمبذلكالعلمعدمفإن.رسوله

فيحكممنه؛ليسمااللفظمسمىفييدخلانإحداهما)6(:

يينهما.الدهفرقمابينفيسوى)7"؟اللفطمنالمرادبحكمله

تحته؟الداخلةافرادهبعض)8(مسماهمنيخرجان:والئانية

بينهما.اللهجمعمابينفيفرق؛حكمهعنهفيسلب

نافيرىوامثلتها)!(،القاعدةهذهلافواديتفطنالفطنوالذكي

)1(

)2(

)3(

الح،

)6(

)7(

)"(

"9(

-طمنساقطة"النفع.."والبر.

افسد""نظاثرهبعداضطرابالنسخسائرفيووقع.طمنساقطة"كالحمية"

المعئى.

ا".عظجحا"انتفاعا:ط

(1.تعالى"الله:ط

.ا"الله"اقيل:ط

.طمنوالمئبتحدهما!،!:وبعضالنسخالأصلفي

.""فياوي:ط

.""مسمى:ط

"امثالهالا.:ط
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وتفصي!ل،الموضعهذاعن)1"نشأإنمااكثرهأوالاختلافمنكثيرا

ضخم.كتاببهيفيلاهذا

يجوزفلافسكر،لكلشاملىاسمفإنه"الخمر"؛لفطهذاومن

حكفه.عنهاأ2(وينفى،منهالمسكراتبعضإخراج

منه.القحارانواعبعضوإخراج"الميسر("،لفظوكذلك

!مسماهفيبنكاجليسماوادخال"النكاح("،لفظوكذلك

ماوإدخال،منهانواعهبعضوإخواج"الربا"،لفطوكذلك

فحه.برئاليس

ائرهونظاوالحنكر"،و"المعروف"،والعدل"الطلملفظوكذلك

)3".تحصىانمناكحر

اودنالتعاوتعاشترهمالناساجتماعمنالمقصودأنوالمقصوذ

وعملا.علفاذلكعلىصاحبهواحل!كلفيعين؛لتقوى1والبوعلى

فاقتضت،عليهبالقدرةولاذلكبعلميستقللاوحدهالعبدفإن

ببعن)"(1،بعضهدائضاالانسانيالنوعجعلانسبحانهالربحكمة

)2(

)3<

)؟(

(1.ط:"ينشامن

عخه!!"ينتفىةالنسخسائرخي

هذهعلىالكلاموانظو.الخسغوسائرطمنوالمثبب.،"يحصى:الأصلفي

ابنالإسلاملشيخ"الأحكامبهااللهعلىالتيالاسحاءفي"قاعدةفيالأسحاء

916(.162-الا/أيضاوداجع925(،235-191/"الظوى9!جموع!حنتيعية

"ببهعضحهلما.:ط
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لبعضع.معينابعص

.ئعذؤذ<!ألاثمولانعاونواعل>:تعالىقالثم

فيوالتقوىالبر)1(نظيرالنهيجانبفيوالعدوانوالاثم

الامر.جانب

ومحرمالجن!سمحرمبينمافوقوالعدوانالاثمبينماوالفرق

القدر)2،.

لجنسه.حراماكانما:فالإثم

منه.اللهاباحماوتعدي،قدرهفيالزياد!3"حزمماتوالعدوان

ونكاح.إثمونحوها،والسرقةالخمر،وشربفالزنا،

.عدوانونحوه،حقهمناكثرعليهالمجنيواستيفاء،الخامسة

حاو!آددهتلص>:فيهاقالالتي)"ادلهحدودتعذيهوفالعدوان

موضعفيوقال(1<.أ2%لطلموذاهمفأؤلحكأدلهصاوينعذومنقعتدوهافلا

اية،فيتعديهاعنفنهىتقرلوها()6(.فلاأللهحدود>ت!ك:احم!

الفاصلةالنهاياتهيسبحانهحدودهلأنوهذا.ابةفيقربانهاوعن

)1(

)2(

)3(

)5(

،6(

الخسخ.وسائرطمنوالصثبتكالبر!.9:الأصلفي

371(."36-)1/"السالكين"مدارجفيبيخ!ماالفرقفيالمؤلفكلامانظر

.!لزيادة":ط

إ.اللهانزلما"حدود:الخسخسائرفي

.922:البقرةسو!ة

.187:البقرةسوره
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منه،فتكوذفيهتدخلتارةالشيءونهاية،والحرامالحلالبين

فالاعتبار)1"+مقابلهحكملهافيكوذفيهداخلةتكونلاوتارة

قربانها.عننهىأ2"الثانيوبالاعتبارتعديها،عننهىالأول

فصلا

مخالطتهتكونانوهو،الناسوبينبينهفيحاالعبدحكمفهذا

وعصلا.علضا،والتقوىاليزعلىتعاونالهم

وتجنب،طاعتهإيثارفهو:تعالىاللهوبينبينهفيحاحالهوأما

.(ادله>وأتقو:تعالىقولهوهو،معصيته

الخلق،وبينبينهالعبدواجبذكرإلىالايةفأرشدت

س0)3.
الحق.وبينبينهجبه1وو

والقيام،الوسطمننفسهبعرلإلا)؟(الاولالواجحبيتمولا

الأمر.ورعايةوالاحسانالنصيحةلمحضبذلك

مماالبينمنالخلقبعزلإلاالثانيالواجباداءلهيتمولا

وعبودية.ومحبةإخلاضا"للهأبهوالقيام

)21

)3(

)4(

)5(

.(1لحقابلةا"ةط

.طمنسافطة"نهى!

"وواجبإء:النسخبعض!فى

.طمنساثمطة"الاول("

".باللهله9:!



فيالعبدعلىيدخلخللكلالتيالدقيقةلهذهالتفطنفينبغي

وعملأ.علفامراعاتهاعدممنهوإنما)1(الواجبينهذيناداء

"كن:روحهددهقدسعبدالقادرالشيخقولمعنى92(هووهذا

لمكذلكيكنلمومن،نفسيبلاالخلقومعخلق،بلاالحقمع

فوطا")3(.اموهيزلولم،تخبيطفييزل

بعدها.ماذكر)4(المقدمةبهذهوالمقصمود

وحيل،الغربةدارالمسافرواستوطن(،السير)عيرفصلتلما

لهأحدث،ولوازمهبالوطنالمتعلقةوعوائدهمألوفاتهوبينبينه

أ7"سفرهمخازلبهيقطعماأهمفيفكرهفأجالآخر)6"؛نظزاذلك

اهماذإلىالؤشذبيدهمنفارشده،عمرهبقيةفيهوينفقاللهإلى

عين)8(فرضنفإنها،ورسولهاللهإلىالهجوروهوإنمايقصدهشيء

)2(

)3(

)4(

)61

)7(

)8(

".الواجبين"الام!ين:ط

.طمنساقطة"هو"

المعنى.هذافينظممنبعضذكروقيه.(31151/دالسائرة"الكواكبانظر

.طمنساقطة"ذكر"

السفرا".عير"فصلةط

.طمنساقطة"اخر"

"السفر".:ط

النسخ.وسائرطمنوالححبت"،"معين:الاصلفي
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وجوبها،منلأحدانفكاكلاوانهوقت،كلفياحدكلعلى

:هجرتانالهجركلإذالعباد،منومرادهاللهمطلوبوهي

وليس،معلومةاحكامهاوهذهبلد،إلىبلدمنبالجسمهجرة

فيها.الكلامالحراد

هيوهذه،ورسولهالثهإلىبالقلب1"هجر!مالثانيةوالهجرة

الأصل،وهي،الحقيقيةالهجرةهيالهجرةوهذههنا+الحقصود!2(

و"إلى":"من("تتضمنهجرةوهيلها،تابعةالجسدوهجرة

محبته.إلىالثهغيرمحبةمنبقلبهفيهاجر

عبوديته.إلىكيرهعبوديةومن

ورجائهاللهخوفإلىعليهوالتوكلورجائهكيرهخوفومن

عليه.والتوكل

لهو[لاستكانةله)3"والذللهوالخضوعوسؤالهغيرهدعاءومن

."له)والاستكانةوالذللهوالخضوعوسؤاله(ربه)!دعاءإلى

<)7".ادلهإلىففرؤا):تعالىقال،إليهالفرارمعنىبعينههو)6"وهذا

إليه!اللهمنالفرارهوالعبدمنالحطلوبفالتوحيد

)2(

)3(

)؟،

6(لم

)7(

.("ل!جرةا"تط

النسخ.وسائرطمنوالحثبت-)اليقصود":الأصلفي

.طمنساقطة1إ"له

(".لم)دعائه:ط

النسخ.سائرمنساقطةلهلماالاستكانه...+دعاء"إلى

.طعنساقطة"!و("

.05:الذارياتسورة
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فإنالتوحجد!اسرارمنعظيمسرهذافيو"إلى""من"وتحت

منولوارمها،والعبوديةبالطلبإفرادهيتضمنسبحانهإليهالفوار

فهو،العبوديةمنازلوسائروالتوكلوالإنابةوالحشيةالمحبة

صلواتالرسلدعوةعليها)2(اتفقتالتي)1(الالهيةلتوحيدمتضمن

]اجمعين[31(.عليهموسلامهالله

وإثباتالربوبيةلتوحيدمتضمنفهو؛إليهمنهالفرارواما)!"

منهيفرالذقيوالمحذورالمكروهمنالكونفيماكلوانالقدر،

كانالله"شاء)ماانهفإ؟وحدهاللهمشيئةاوجبتهفإنماالحجد،

لعدموجودهوامتنع4يكنلميشألموما،بمشيئتهوجودهووجب

شتيء[أ6"]إلىشيءمنيفرفإنمااللهإلىالحبد!رفاذا،مشيئته

إليه!اللهمنفارالحقيقةفيفهو؛وقدرهاللهبصئ!يئةوجد

بك"واعوذلمجح!:قولهمعنىفهمتصورهحقهذالصورومن

ليع!فإنه")8".الحكالامنكمنجىولاملجا"لا:و!وله(1؟. ،7(-?-

)2(

)31

الح،

)6(

)7(

،"(

".!الألوهية:النسخبعضفي

-طمنوالمثبت"عليهإ،:النسخوبعضالأصلفي

.طم!

فأما".9:الأصلفي

شاء(1.ماأ)فان:ط

.طمنالزيادة

لمجط!!ه.للي!ثسهوردعاءضمنعائشةحديثمن)6"4(مسلمأخرجه

بنالبراءحديثمن271()0ومسلم(اخرىوصواضع2471البخا!يأخرجط

.العومعخدلج!النبيعلحهالذيالدعاءضحنعازب
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اللهمنوهوإلامنهأ"ويلجأآمنهوئستعاذمنهيفرشيءالوجودلمحي

!ابداغا.خلفا

وحلقه،ومشيئتهاللهقدراوجبه)2"ممافاروالمسخعسذفالفا!

هاربهوالحقيقةففي؛وإحسانهولطفهوبرهرحمتهتقتضيهماإلى

منه.باللهومستعيذ،إليه)3"اللهمن

غيرمنقليه(علق)!انقطاعللعبديوجحباالأمرينهذينوتصور

يفرالذيانعلمإذافإنه؛ومحبةورجاءخوفابالكلية()الله

فييبقلم،وخلقهوقدرتهاللهبمشيئةهوإنماإمنهويستعيذ]منه[)6(

وحدهاللهإفرادذلكلمحتضمن؟وموجدهخالقهغيرمنخودتقلبه

اللهبمشيئةيكنلمممافرارهكانولووالرجاء،والحمثبالخوف

مخلوقمنيمرمنأ!(مثل،منهلخوفهموجئاذلكلكالنقد!تهولا

منهخائفاالاخرإلىالاولمنفرارهحالفىفإنه،منهاقدراخر

ء8(ول.ص

الذيكانإذامابخلاف،منهئعيذه)9(الثانييكونلاانر

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ط:

ط:

قة

:!

ط.

زياد

ط:

ط:

ط:

يلخجأ".

ي!.جدوا

."منهرفا

."تعلى

إ.كيرهعن

.ق،طمن

!ا".

حذراإ-مه"خائفا:قا".حذ!أمنهخائف

.!يفيده
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فييبقىلافإنهمنه؟يفرماوشاءوقدرقضىالذيهوإليهيمو

)1".بوجهغيرهإلىالتفاتالقذب

]منك[)3("،بك"اعوذ:قولهفيالعجيبالسرلهذا)2"فتفطن

فيذكرواقدالناسفإن"؟إليكإلامنكمئجىولاملجأو"لا

لبهيالتيالنكتةلهذه()تعرضمنمنهموقلاقوالا،هذا)؟(

التوفيق.وبالله،ومقصودهالكلام

معنىوهو؛إليهاللهمنالفرارإلىكلهالأمرعادكيففتانل

هجرمن"المهاجر:لمج!ي!هالتبيقالولهذاتعالى[.1اللهإلىالهجرة

عنه")6(.اللهنهىما

غيرفي)7"القرانفيوالهجرةالايمانبينسبحانهيقرنولهذا

للاحر.احدهماواقتضاءلتلازمهما؛موضع

وإتياذ،يكرههماهجرانتتضمنأللهإلىالهجرةانوالمقصود

شيءمنالمهاجرفإن؛والبخضالحبواصلها،ويرضاهيحبهما

،1(

)21

)3(

)6(

)7(

.طمنساقطة"بوجهلما

هذا("."فيخق،ط

.ق،طمنزيادة

ذلك".9:ق

ا".منهمتعرضلامن:ط

عمرو.بنعبداللهحديثمن6284(،)01البخارياخرجه

.طمنساقطالقرآذ""في

91



يهاجر)آ"مماإليهاحبإليهيهاجرمايكون!أ(انلابدشيءإلى

العبدنفسكانوإذاالاخر،علىإليهالأمريناحسبفيوثر؛مته

وقد،ويرضاهاللهيحبهماخلافإلى)3"يدعوهإنماوشحيطانهوهواه

وداعي،ربهمرضاةغيرإلى)؟(تدعوهتزالفلا،الثلاثبهؤلاءبلي

إلىيهاجرانوقتكلفيفعليه.ربهمرضاةإلىيدعوهالإيمان

+المماتحتى)5(هجرةفيينفكولا،الله

فصل

وضعفه،المحبة)6"داعيقوةبحسبوتضعفتقوىالهجرةوهذه

الهجرةهذهكانتاقوىالعبدقلبفي]الححبة[أ7"داعيكانفكلما

حتى،الهجرةضعفتالداعيضعفوإذا،واكملاتمو[أ8"]اقوى

،9(
.إرادةبها)01(يتحركولاعلفا،بهايشعريكاد،نه

ويفرع،الكلاميوسمعالحرءانالعجبمنهئقضى)11(والذجما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأ(

)8(

)19

.قمنساقطة("يكون"أذ

هاجر".محن"أحب:قهاجر".محا"أحب:ط

.!"يدعونه.ط

!.يدعونهالون"في:ط

إلى(".هجرته"في:طحخى".الهجرة"من:!

(".داعي"بحب:ط

"الداعي".ةطوفي.قم!الزيادة

.طمنالزلادة

.طمنساقطة!"انه

"لها".:ق،ط

"يقخضى(".:قوالاصلفي
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الهجرةوفي،الإسلامدارإلىالكفردارمنالهجرةفيالمسائل

فيبهتتعلقلاربماعارضةهجروهذه،بالفتح)1"انقطعتالتي

اصلأ.العمو

]فإنه[)2"الانفالسمدىعلىواجبةهيالتيالهجرةهذهوأما

عماللاعراضإلاذاكوما!رادة،ولاعلفا]فيها[)3"يحضللا

غشيتمغحال(أوهذه)4(،كيرهينجيهلاعماوالاشتغال،لهخلق

المسخعان،والله،والأعمالالعلومبمراتبمعرفتهوضعفت،بصيرته

)6(
.سواهرلثولا،غيرهإلهلا،التوفيقوبه

فصل

سوىمنهيبقلمفمعلمول"؛ع!ع!)7(لالرسالىالهجرةوأما

ومحجةاسحه)01(،سوىالطريقبنياتمنهتتركلمومنهجأ9"،رسحه

[لاعاديعليهاواغارت)11(رسومها،فطمستالسوافيعليهاسفت

)1(ق:أتخقطع".

.السياقليسخقيمريادة)2(

.طمن)3،

لما.غيرهينجيهلاعحاوحدهينجبهلابحا"والاشتغال:ط(الح

."وحذا":ط()5

.""وبالئه:ط()6

.""دسوله:ق)7(

ي!.لافعلم:ط)8(

."!اسحه:ط()9

.11رسمه"؟ط(01)

.ارتوغا":ط،11)
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كلبينفرياالعباد،بينكريبفسالكهاوعيونها،مناهلهافغورت

،الجيرانكثرةعلىوحيد،المكانقربعلىبعياوناد،حيئ

مقيم،يستوحشونبهمحامستأنس،يستأنسولطبه[1!مامسخوحش!

قرارهيمرلا،طلبهطريقفيمنفردقطنوا)1(،إذاظاعنظعنوا،اذا

،بمقصدهمنهمال!بائن،بجسدهمعهمالكائنفهو،بأربهيظفرحتى

عنوقعدوابنائمأ2"،مطئهليلومااعينهمالهدىطلبفيناصشا

آرائهم،بمخالفةيعيبونه،قائممشمرطلبهافيوهوالنبويةالهجرة

الطنون،فيهرجمواقد؛واهوائهمجهالاتهمعلىإرراءعليهويزرون

إلنا>فتربصو.المنونريببهوتربصوا،العيونعليهوأذكوا)3"

الح!تعاناالرحمغوربأآض!لمحآلحقهـبقل>.دفيه*إ(1؟"مزبححوتصم

ا()5(.أع!ماتصحفوقعلى

ندماامنالحمسابعندافلحولا)6"نموتواياكمنخن

علىوطريقهاشديد،شأنهاالنبويةالهجرةهذهأنوالحقصود

بعيد.وعيرالمشتاقعير

)1(

2(لي

3(لي

)4(

،6(

لحريف."قطعوا"ةالأصلفي

399(::ديوانه)فيجريربيحتإلىإشارة

بنائمالحطيئليكوماولمتالشرىنيكيلأذأثميالمتنالقد

احدقوألما.أي9:الاصلهامشوفى!.فيه"احدقوا:ط،ق

.52.التوبةسورة

.112الأنعياء:سورة

"فما"..ط
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قىيح![)1(فهوالمشتادتىعلىواماملالةذىاوكسلانعلى]بصد

وبدر،ظلامهانتولكنليتلألا،نورإلاهيمااللهولعمر

ومنهل،وقتامهكيمهانتولكنومغاربها،الارضمشارقاضاء

ولكنعظيم+(،خبرلهومبتدأ،كدرهانت)2(ولكن،صافعذب

.خبرهعندكليس

)!(نفسكوحاسبعليها،والدلالهالهجرةهذهشانالانفاسمع

إليها؟المهاجريناولهاالمهاجرينمنانتهلاللهوبينلينك

،الإيمانمسائلمنمسألةكلفيالفكرسفز:الهجرةهذهفحد

إلى،الاحكامحوادثمنوحادثة،القلوب")نوازلمنونازلة

الذي،المصدوقالصادقفممنالمتلقىالنورومنبعالهدىمعدن

لم)7طلعتمسأليمافكل)6"،<!بر،يوحىإلاوخى>إذهوالهوىع!ينطقلا

شاهدوكل8(،أالظلماتبحارفيبهافافذفوإ،رسالتهشمسعليها

)1(

)2(

)3(

الح(

)6(

،7(

)8(

912()؟/الحعانيديوانفيبثينةلجميلوهو،الأصلمنساقطالبيت

)1/الاعحانووفيا!347()1/والدلاروالمنازلالأ(9)2/اللاليوسمط

.03وديوانه368(

.ط،فمنساقطةلكنلما9

ا[.عظبم"لخير:ط

"ما".:ط

إ.منازلمن"نازل:!تى،ط

.4:النجمسورة

طلعلأ.9:ط

الظلصات".دابحرةط
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)1"الصادقالمزكيهذأعدله

.الهجرةهذهحدهوفهذا

والتهمات"الريبأهلمنفعدهوإلا

مرباهدارفيالقاطن،وعوائدهطبعهامدينةفيللمقيمفما

.)2(

بحبلهمناهـ،سالكونابائناطريمةعلىإنا:القائل،ومودده

القىقد؟الهجرةلهذهومامقخدوذ،اثارهمعلىوانا،مسخمسكون

إليهم،وفلاحهأ؟(نجاتهطريقمعرفةفيواستغد،عليهمكله)3(

وآراءهمظنونهمواذ،لنفسهرايهمنخير"له)رايهمبأذمححذزا

وحدسه.ظنهمناوثق

الإخلادعنصادرةلوجدتهاالكلمةهذهمصدرعنفتشتولو

الملالة.وزوجتهالكسلبعلأ6(بينمتولدة،البطالةارضإلى

مقتضىوهي،مسلمكلفعلىفرالهجرةهذهانوالحقصود

شهادةمقتضىالأولىالهجرةأنكما،الدهرسولمحمذاانشهادة

الله.إلاالهلااذ

،البرزخوفيالقيامةيومعبدكليسألالهجرتينهاتينوعن

،2(

)3(

)5(

)6(

.طمنساقط"الصادق"

لأموالده".:الأصلفيئ

.ا"كلتالتيلا:ط

ا[.نحاحه"طريقهةط

.طمنساقط"لهلما

.ق،طمنساقطلم)بعل"
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الدنيا)1"،دار:الثلأثةالدورفيبهمامطالحبفهوالدنيا،فيبهماويطالب

عنهماي!ال"كلمتان)2":قتادةقالالقرار.ودار،البرزخودار

ه؟"المرسليناجبتموماذا؟تعبدونكنتمماذا:والاخرودنالأولون

تعالى:قالوقد.الشهادتينمضمونهماالكلمتانوهاتان

فىلمجدولاثمطن!ضشجرهمايحكلوكحتىجمثمنوتلاورفيفلا>

سبحانهفأقسم<أ3(؛6-صدتصتل!ماويسلموأقفحئتمحاحرحاأنف!هم

الايماذ،لهميثبتلاأنهمعلى-وجلىعزنفسه-وهوبهمقسمبأجل

النؤاع،مواردجميعفيرسولهيحكمواحتى،اهلهمنيكونونولا

الدين.ابوابجميعفني)4"النزاعمسائلمنبينهمشجرماكلوهو

الإيماننفيتقتضيموصولةفإنها؟العمومصيغمن"ما"لفظةفإن

بينهم.شجرماجحيعفيتحكيمهيوجد)!"لمإذا

بحكمه،صدو!همانشراحإليهضمحتىهذاعلىيقتصرولم

من-والحصرالضيق-وهوحرخااففسهمفييجدوا)6"لاحيث

انهم،)"(،بالقبولويقابلوهبا،نشراح،حكحه)7(يتلقوابل،حكمه

)1(

)2(

،3(

،6(

7(لي

)"(

.طمنساقطةالدنيا".."فهو.

(.لأه9)2/كثيروابغ6؟(1/)حماالطبريتفسيرانظر،العاليةأبيعننحوهروي

65.الخساء.سوره

.ق،طمنساقطة"الزاع...وهو11

.يوجد""أو:ط

."لجدون"لا:ط

.!حكمه"يقبلوا:ط

.،"بالتسليم:ط
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منافهذافإنأقذاء)1"،علىويشربونه،إغماضعلىيأخذونه

صديى.وانشراحورضىبقبولياخذهيكونانلابدبلللايحاذ،

حاله،فيفلينظرهذامن)2(منزلتهيعلمانالعبدارادومتى

اوعلى،وغرضههواهخلافعلىحكمهورودعنددلبه)3"وليطالع

أقيلنمنبل>دونها،وماالكبا!المسائلمناسلافهفيهقلدماحلاف

."لحئج<ا%*معاذير؟إولوألمئأ"بخ-بميرةنفسهعك

كثييرمنالناسمنكثيير")قلوبفيحزازةمنكماللهفسبحان

ترد؟لملوانوبودهمالنصوصىمن

منها؟اكبادهمفي)6(حرارةمنوكم

موردها؟منحلوقهمفيشخىمنوكم

السرائرتبلىيومويخزييسوءبالذيالحرائرتلكلهمستجدو

ا:قولهإليهضماحتىذلكعلى]سبحانه[)7"يقتصرلمثم

القائمبمصدره(لهولمؤكداالفعلفذكر(؛بخأسدتمتليماويسلموأ>

)2(

)3(

الح(

)6(

الأ،

،"(

ط:"قذى".

.طمنساقطةمن!منزله9

إ.قلبهفي"وبطالعهتط

-15،أ؟:القيامةسوره

.!لانفوس:ط

حزازةأ!9:الأصلفي

-ق،طم!ذيادة

.طمنساقطة"لاله
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طوكابهحكملماوالانقياد،لهالخضوعوهو.مرتينذكرهمقايم

قهرهلمنالمقهورئسلمكما؟ومصابرةقهـزالاوتسهليحا،ورضى

أحبهوالذيوسيدهلمولاهمطيعمححب)1"عبدتسليمبلكرفا،

بأنه)2(ويعلم،إليهتسليمهفيوفلاحهسعادتهأنيعلم،إليهشيء

منها،لهوانصحمنها،بهوارحممنها،بهوأبو،نفسهمنبهاولى

تحصيلهاأ3".علىوأقد!منها،بمصالحهواعلم

إليه،وسلم،لهاستسلمغ!الرسولمنهذاالعبدعلمفمتى

بهذاإلالهسعادةلاأنهورأى،إليه)4"قلبهمنذرةكلوانقادت

والانقياد.التتسليم

انشققدأمرهوبل،بالعبارةمعناهيحصلمماهذاوليس

ولا،بمعناهالعبارةتفيئلا،سويدائهفيواسخقرالقلب(]له[)

والاماني.بالدعوىحصولهمط!!ي

بذاكا)6(لهمتقرلاولكنليلىوصاليدعونفكل

.طمنساقطهامحبأ1)1(

وعلمهإ.9:الأصلفي)2(

حفظهاإ.9:ق"تخليصهـا".:ط)3(

".قلبهفيعلةكلله"وانقادت:ط)4(

.قمنذيادة)5(

....وليلى!بليلىوصلايدعيوكل:المشهورةوالوواية،الاصلفيكذا)6(

معين-لقائليمسبلمالذيالشعرعائرمنوهو
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.م!)1(
علىيشتبهمافكثيزا؛الحبوحالالحبعلمبينودر!

+ووجودهبحالهالشيءعلمالحبد

مثخناوهووالاعتدالبالصحةالعارفالمريضبينوفرق

الصحةوصفيحسنلموإنالسليمالصحيحوبين،بالمرض

عثها.والعبارة

ووجوده.حالهوبين،بهوالعالمالخوفوصفبينفرقوكذلك

بوجوهالايةفيالمذكورالمعنىلهذاسبحانه5تأكيدوتأمل

التأكيد:منعديدة

يظنم!يظنكمازائدةوليست،النافيةبلاتصديرهاأولها:

بتضحنالإفيان)3(وهو،القسمفيلسزدخولهاوإنما،ذلك

لايوصنوت<.>:قولهوهو،للنفيعليهالمقسم

نفيعلىاقسمواإذا،العربكلامفيمعروفمنهجوهذا

س)3(!
قولومثل،الايةهذهمتل،نفيبأداةالقسمجملةصدرواسيء

اللهأسمدمناسدإلىيعمدلا،الله"لاها:عنهاللهرضيالصديق

")3".سليهفيعظيك؛ورسولهاللهعنيقاتل

)2(

)3(

)41

."لأالفرق؟الاصلفى

.ق،طمنساقطة!الإيذان..-الخافية"بلا

إ.منفي"شميء:ط

قحادة.أبيحديثمن)1751،ومسلم(لح31321،لح)2البخاديأخرجه
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الشاعو:وقال

أفر)1(انيالقوميدعيلايالعاموابنةوأبيكفلا

الاخر:!رقال

دواء)2"أبداللد!مولابيلمايلفىلاواللهفلا

يذكر.انمناكثركلامهمفيوهذا

النفي،بحرفالمصدرةالقرآنفيالتيالقسمجملوتأمل

)3":قولههذايخرمولا،لنفيومشضمنا!فياعليهالمقسمتجدكيف

إنه-اشعظيالىلؤتعلحوذلقسسصو)نهأ/*!أآلجو!بصؤغأقسصف!!!الم

قالهمانفيالقسمبهذاالمقصودكانلمافإثه"!اة(الح7شقيملقزءان

الأولين،اساطيرأو،كهانةأوشمعر،انهمن:القرآنفيالكفار

)1(

،3(

)3(

)4(

فيالخلافوانطر154(.)صديوانهفيالقيسلامرىءقصبةمنالبيهت

89()1/النحويةوالحقاصد؟38(3"3،)صالمقالفصلفيإليهنسبتها

.(018/)1الادبوخشانة

"17(16-لح)8/الطلبمنتهىفىالوالبيمعبدبنلحسلمقصيدةمنالبيت

364-)1/الادبوخزانة145()4/3؟أ-اللبيبمغنيأبياتوسرح

282()2/والخصائص"6()1/للفراءالقرانمعافيفىنسبةوبلا365(،

(201)4/النحويةوالحقاصد56()ص!الصاحبي256(>2/والعحتب

.،...ابدابهمللمادولا:ال!شهورةوالرواية.أخرىوصصادر

.ق،طمنوالمثبت"كقوله"،:الأصلفي

75.77-:الواقعةسورة

92



،قالوهماخلافلهاثبتثم،النفيبأداة)2"القسمصدر")-.

كويم.قراذولكنه،يزعمونكماالامرليس)3"معنىالآيةفتضمنت

أقئممفلا>:قولهمثلفيوالاثباتالنفيبالأمويغصرحولهذا

لمؤلإت!لأخ،+"لنفسإذالضبحو%ا*عسعسإذاللوانمأشالكنثسىا!ار*.أ*ابالخنس

.(4/*9.-!<)كر!ررسول

4*12أللوأمةبالنقسأقسمولآ%ل*القئمةبيومىأقمهملا>.قولهوكذلك

."()5ا*ةسبأد!ردنسو!أنعلى+قدرينبلىأاأ+غعطامهو!عال!لإلنسناأتحسب

تقويةايقتضيالنفيبأداةالقسمهذاافتتاحأنوالصقصود

انتفائه.اوشدةوتأكيدهعليهالحقسم

القسم.بنفستأكيده!ثانيها:ا

منبشي؟،بنفسهإقسامهوهوبه،بالمقسمتأكيدهوثالثها:

.تارةوبمخلوقاته،تارةبنفسهيقسمسبحانهوهو،مخلوقاته

ا.التسليم(ووجود)،الحرجبانتفاءتأكيده:ورأبعها

)1(

،2!

،3(

،4!

)5(

)6(

.طمنساقط"كحف!

ا."القول":ق،صأ

ن!.9:ط

.1591-:التكويرسورة

الايات.هذهضحن

14.أ-؟القياصةسورة

.وجود!أوهوأ0ق،ط

وليسستشاعر"!بقولهو"وما:النسخفيوبعده
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بالمصدر.الفعلتأكيد:وخامسها

الامرهذاإلىالحاجةلشدةإلاوالاعتناء)1"التاكيدهذاوما

ابلعمنهويماالعبادنفوسفيويقرر،بهيعتنىمماوانه،العطيم

التقرير.انواع

دليلوهذا)3"<)2(.نفسهممنبالمو-منينأوكألنبى>:تعالىوقال

المؤمنين،منفليسنفسهمنبهاولىالرسوليكنلممنانعلى

امورا:تتضمنالاولويةوهذه

اصلها)؟(الاولويةلأن؛نفسهمنالعبدالىاحبيكونانمنها:

يكوذان)6"فيجبهذاومع،كيرهمن")إليهأحبالعبدونفس،الحب

الايحان.اسملهيحسلفبذلكمنها؛إليهواحبمنها،بهاولىالرسول

والرضىوالطاعةالانقيادكمالوالمحبةالاولويةهذهمنويلزم

لامره،والتسليم،بحكمهالرضىمن،المحبةلوازموسائروالتسليم

)7،.سواهمنكلعلىوإيثاره

الحكمبلاصلأ،نفسهعلىحكمللعبديكونلاانومنها:

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ق،طمنسافطلاوا،عتخاء"

.6:الاحزا!سورة

"وهو(".:ط

.(""الولاية:الاصلفي

لمبها".:ق."له9.ط

إ-يجب9:ط

".هواهعلى9:قإ-سواهماعلى9:ط
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،عبدهعلىالسيدحكممنعطمعليهايحكم،للرسولنفسهعالى

تصرفماإلاقطتصرفنفسهفيلهفليس؛ولدهعلىلوالد)1(و

منها.بهاولىهوالذيالرسولفيه

بهجاءماعزلقدلعبدالأولويةهذهتحصلكيفعجبافجا

إليهواطمأن،غيرهبحكمورضي،التحكيممنصبع!الرسول

جمملقىلالهدىاذوزعم!،الرسولإلى)2"طمأنينتهمناعطم

بهجاء)؟"ماوان،العقول)3(دلالاتمنيتلقىوإنحامأمشكاتهمن

عنهالإعراضتتضمنالتيلالاقومنذلكغيوالى،اليقينيفيدلا

هووذلك،غيرهعلى)!"التافعالعلمفيوالحوالة،بهجاءوعما

)6(01المبينالضلال

،سواهماكا!بعزلإلاالاولويةهذهثبوتإلىسبيلولا

جا-ماعلىسواهاحدكلقالهماوعرضشيء،كلفيوتوليته

لموإن،ردهباليطلانلهشهدوإن،قبلهبالصحةلهشهدفإن؟به

اهللحاديثبمثزلةجعلهبطلانولابصجة)7"لهشهادتهتتبين

به؟أولىالأمريناييتبينحتىووقفه،الكخاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)ل!(

.الوالد،او":ط

."اطمئنانه"ةط

."دلالةأ):ط

بء".أ)الذي:ط

ا)إلىلما.ةط

أ)البعيد"..ق،ط

".بصحة"لا:ط
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لهواستقام،الهجرةسفرلهاستقامالطريقةهذهدمحلكفمن

جهة.كلمنإليه)1"الحقوج!هواقبلت،وعملهعلمه

منالخامةوالمحبةالاولويةهذهحصوليدعياذالعجبومن

وتقريوها،غيرسبأقوالالاشتخالفيونصبهواجتهادهسعيهكاذأ2"

ماوعرضإليها،والتحاكمبهاوالرضىلها،والححية)3(والخضب

وجوه[لتسحسخالفهاوإن،قبلهوافقهافانعليها؛الرسولقال)"

أؤتلوداوإق>:تعالىقالكماوإعراضا؛لياردهفيوبالغ،الحيل

ه")إغ*<1خبيراتغملونبماكاناللهالانلعرضحوا

على6"ننبهطنحنعظيمةاسرارعلىالايةهذهاشتملتوقد

إليها.الحاجةلشدةبعضها

ولودلهشهد!يآلق!طمينلمحوكونواءاسنوالذينساا!>:تعالىقال

فلابهالمااؤلىفاللهفقيراأوعنياليه!انلاقئبين،آلؤلدتينأوانفسكمعلى

تخملوذبماكانأدلهفما!تعرضحوأأؤتلوزاوإدنتغدلواأنااسوئتنسجعو

أ!،*.-سمميص
.،؟*1<خبيرا

)21

،3(

)6(

،71

".ف:"الخلق

".سر:الأصلثي

.""اليحبة:ط

.""قاله.ط

135.النساء:سو!ة

التنججه"."يجب:ط

.135النساء:سودة
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بهبالقيامأمووهذا،العدلوهو،بالقسطبالقيامسبحانهفأمر

بالقسحط)1":العبدلهقامماواحقوليا،اوكانعاوااحدكلحقفي

فالقيام؛وخبرهاللهبأمرمتعلقةهيإذ؟والمذاهبوالاراء4الأقوا

)3(،رسلهبهبعثلمامنافي4اللهلأمرمضاد)21"والعصبيةبالهوىفيها

بينوامنائه،امتهفيالرسولخلفاءاوظيفةبالقسطفيهاوالقيام

ا،المحضلالعدلفيهاقاممنإلاالأمانةاسميستحقولا،اتباعه

.ولعبادهولرسولهولكتابهللهنصيحة

ومذههاونحلتهاصحابهيجعلمنلاحفا،الوارثونهماولئك

وافقهامنويواليخالفهمنيعادي؛لهوميؤاناالحقعلىعيارا)3(

اللهافرضهالذجمابالقسطالقياممنهذافأفي.ومخالفتهموافقتهلمجرد)!(

وجوئا.واكبرفوضا،أعظمالبابهذافيوهواحد؟كلعلى

بحقاخبرفإنالمخبر،هووالشاهد(دله>شهدآ:قالثم

فأمرارور؛شاهدفهوبباطلاخبروإن،مقبولعدلشاهدفهو

اانيتضمنوهذا،بالقسطالقياممعلهاءأ6"شهدأنكونأنتعالى

.لغيرهلادلهتكونوأنأيضا)7(،بالقسطالشهادةتكون

)1(

)2<

)3(

)4(

)3(

6(لد

)71

ط:"بقصدا".

"01ط:"المعصية

."رسوله"؟ط

."زاصعيا!:ف،ط

.بيجرد("":ط

شهيدا"."يكون:ط

.طمنساقطةأيضا"لا
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يالقس!()أ".شهدآللهكونواقومين:الأخوىالايةفيوقال

اريعة:اموراالايتان]فتضمنت

[)2(.بالقسطالقيام.أحدها

لله.يكونان:والثاني

بالقسط.الشهـادة:والثالث

لله.تكونان:والرابع

وايةدده،والشهادةبالقسط)3"بالقيامالنساءايةواختصت

القراناسرارمنعجيبلسؤ،بالقسطوالشهادةددهبالميامالمائدة

.ذكرهموضعهذاليس

فأمد(،والأقىبينأ!لدقتأوأنفسكخعلا>ولؤ:تعالىقالثم

كانولواحد،كلعلىبهويشهد،بالقسطيقامبانالح"سبحانه

همااللذينووالديه،نفسهعلى(بهأفيقومالعبد،إلىالناساحب

،الناسسائرمن)!"وألصقبهأخصهمالذينواقربيه)6(،اصله

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.8:المائدةسورة

الأصل.منسقطت

.طمنساقط"بالعجام9

"أذلا.:ط

لا.لأبالقسط:ط

.""أقاربه:ط

تحريف.!الصديق9:ط
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القجاممنيمنعهواقربيهولوالديهلشفسه)1"محبتهمنالعبدفيمافإن

ويعاديهيبغضهلمن[)2"الحقكانإذ!سيما]ولا،بالحقعليهم

ورسولهاللهكاذمنإلاالحالهذه)3"فيبهيقوملافإنه؛قبلهم

سواهحا.ما]كل[)؟(منإليهاحب

قلبهمنالإيمانمنزلةفيعرف؛إيمانهالعبدبهيحتحنوهذا

وإنهيشنؤه)!(،ومناعدائهفيالعبدعدلهذاوعكس،منهومحله

عليهم،يجنفأ8"انعلى)7"لهمبغضهيحملهاذله)6"ينبغيلا

يتركانعلىواقاربهووالديهلنفسهحبهيحملهاذينبغيلاكما

يقصحرولا،باطلفيالبغضذلكيدخلهفلا،بالقسطعليهمالقيام

اهو"العادل)9(:بعفالسلفقالكماءالحقعنالحبهذابه

يخرجهلمرضياذاوإ،باطلفيغضبهايدخلهلمغضبإذاالذجمما

"،الحقعن!ضاه

)1(

،2(

)3(

)4(

)6(

الأ(

)"(

)9(

،01ط:"محبة

الأصل.منساقط

"هذا(".:ط

.ق،طمن

"."يسوءه:ق"يجفوه".ةط

.طم!ساقطةا("له

.طمنساقطة"على!

ايححف"-9:ط

1(.لأ6)3/"الدينعلوم"إحياءفيكما،كعببنمحمدعننحوهروي

تال،نحوهمرفوعاانسعن114")ص"الصغير"فيالطبرانيوأخرج

.كذابوهوالحسحنبنبشرفيه)1/95(:"المجحع!فيالهيثصي

36



بالقسط[لقياموهماالخكمينهذينعلىالايتانفاشملت

والاعداء.الأولياءعلىبهوالشهادة

نإ.ابدبهصا<؛أؤدفاللاأوفقيرايك!غنياإق>:تعالىقالثم

فلاعليكمغناهمنفعةعودوتأملونترجونغنياعليهالحشهوديكن

بهما)1"اولىفالله،تخافونهولاترج!نهفلافقيرااو،عليهتقومون

فلا،عبيدهأنكمكحاعبداه)2(وهماومولاهما،ربهـماهو،منكم

بهمااولىاللهفإن؛لفقرهفقييرفى)3(تطمعواولا،لغناهغنياتحابوا

منكم.

ربماانهموهوهذا،مناحسنآخرمعنىفيه)4(:يقالوقد

الخنياماوالفقير؛الغنيعلىالشهادةوأداءبالقسطالقياممنخافوا

فتتساهل؛لهشيءلاوأنه،فلاعدامهالفقيروأما،مالهعلىفخوفا

والفقحوبالخنياولىالله:لهمفقيل،بالحقعليهالقيامفيالنفوس

والشهادةالحقاداكاتتركوافلابهذا؟وأرحمبهذا،اعلم،منكم

فقـر-ولاغنيئعلى

اتباععننهاهمأقوى+أذتغدلوأ(>فلاتتيعوا:تعالىقالثم

.العدلتركعلىالحاملالهوى

)1(

)2(

)3(

)،(

.ق،طمنساقطةا"بهحا...يكنإن"أي

!ا""عبجده-ط

.طمنساقطةفيلا"تطصعوا

هذاإ.فى9:ق
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لأجله.مفعولانه)1(علىالموضعمنصوب>أذتعدلوأ(:وقوله

تعدلوا؛أنحذا!اوتعدلوا،أنكراهية:البصريينعندوتقديره

الكوفحينقولوعلى.منهوفرازاالعدلكراهيةالهوىاتباعكمفيكون

تعدلوا.لاان:التقدير

واظهر)3".احسنالبصريينوقول

!ذخبيرا(تعملونبماكاقدلهف!نتغرضحواوتتو،اوإدط>:تعالىقالثم

عليهما:متوعذا،منهمامحذرأالحقلكتمانالموجبينالسببينسبحانه

01لليا.أحدهما

.لإعراضا:والاخو

طريفادفعهايروممنيجدولم،حجـهظهرتإذاالحقفإن

اخرس،شيطانافكانذكرها،عنوامسكعنهااعرضدفعها،إلى

يحفىفها.اويلويهاوتارة

اللفظ،فيلي:نوعانوهو.التحريفوهو،الفتلمثلواللي

المعنى.فيولي

إما؛الحقيستلزملاوج!علىبهايلفظان:االلفظفيفاللي

كيفيةفيليا!3(اوبغيرها،إبدالهااونقصانها،او،لفظةبريادة

)1(

)2(

)3(

.("لالانه؟ط

للنحاسالقرآنمعانىانظر

3(.لأ0371-)3/المحيط

.،إما"!اتق.""ولي:ط

)2/المسيروزاد13،2)2/

3"

والبحر(222



يلووناليهودكانكما؛غيره)1(ومرادهلفطاالسامعوإيهامأدائها،

اللي.نوعياحدفهذا0!)2"اللهرسولعلىبالسلامالسنتهم

اللفظوتأويل،تحولفهوهو،المعنىلي:منهالثانيوالنوع

يسقطاو،ئردهلمماوتححاله)4(به)3"،المتكلممرادخلافعلى

تعالى:فقالالحعاني،ليمنهذاونحو،بهأرادأ!"مابعضمنه

.-(أاشغخبيراتخملونبماذكاالل!فمانتعرصوأأواتلؤرإندر>

يكخمهافلاوجهها،علىالشهادةبأداءمطالئاالشاهدكانولما

وتبديلها.تغييرهانظيروالليالكتمان،نظيرالإعراضكاذ،يغيرها،و

العلم.كنوزمنالايةهذهتحتمافخأمل)6(

يحصللابلالإيمانيخلاالذيالواجبانوالمقصود

والإظهار،والقبولبالتلقيالنصوصمقابلةبهالاالايمانمسحى

وباللي،تارةبالإعراض!7(تقابللاإليها،الخلقودعوةلها،

أنأمراورشولهعآللهقضىإذمؤمنؤولالمؤسمنكانوما>:تعالىقال.اخرى

)11

)؟(

)3<

؟(لي

)6(

)7!

."لاوإرادة!ط

البخاريرواهكما-الحوتبه-يقصدون"عليكم"الشام:يقولونكانوا

عائشة.عن)2165(ومسلماخوى(ومواضع2406،)3592

.ق،طمنساقطةبه!9

لحريف."!بجهالةتط

المراد".البعض:ط

"فاشتحل".تق

"بالاعترأض".تط
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للهثبتإذاانهعلىهذافدل(؟)أ"أمرهتممنآلحيرةلهميكوذ

فإنه،خبرياوطلبيحكمالمسائلمنمسالةكلفي)2(ولرسوله

ذلكوان،إليهفيذهبالحكمذلكغيرلنفسهيتخيرانلأحدليس

منافذلكالم(انعلىفدلاصلا،مؤمثة[)3"]ولالمؤمنليس

.للإيمان

والتابعينالصحابةإجماععنهاللهرضيالشافعيحكىوقد

لهيكنلم!م!اللهرسولسنةلهاستبانتمنانعلىبعدهمومن

،(احد)لقوليدعهاان

قال)7(ماصخةفيالاسلامائمةمناحايستويب)6"ولا

الخلقعلىاتباعهاالواجبالحجةفإن.عخهاللهرضيالشافعي

اقوالواما،الهوىعنيثطقلاالذيالحعصومقولهوإنماكافة

)1(

،21

)3(

)؟"

)5(

)6(

)7(

36.:الأح!ابسورة

.!"ورسوله:ط

.طمنزيادة

.!م!سافطةذلك"أذ...فيذهب"الحكم

و"إعلام335()2/االسالكينلمدارجفيالشافعيعنالحؤلفذكره

فيالشافعىقالوقد357(.)ص"الروح"وكتاب263()2/"الموقعين

منلجميمااللازمفهوالشيءاللهرسولعنثجب"إذا:033()ص(1"الرسالة

اتباعه،الناسعلىالذيالفرضبل،كيزهشيءئوهنهولايقويهلا،عرفه

".أمرهيخالفأمرامعهلأحدالت!يجعلولم

لما.يستوب"لم:ط

ا!أقاله:ط

.؟



عنفضلأ)1(،الاتباعواجبةلاالاتباعسائغةتكونأنفغايتهاغيره

.الخذلانمنباللهعياذاعليها،وتقدم،النصوصبهاتعارض!ان

حملماعليهفإنماتوئوأفإتألرلمصولوأطيعوأاللهأطيعواقل>:لىتعاوقال

،()2"*أ*ألمتأئبلخإ،لر!صلعلىوماتقتدواتطيعوةوإنعلتصما!تحم

غيرها،فيلاالرسولطاعةفيهي)3(إنحاالهدايةانسبحانهفأخبر

،المفهومدلالةبابمنهذاوليس،بانتفائهفينتفي؟بالشرطمعلقفإنه

الدلالةتقريرفي)!"يحتاجأنهويطن،الناسمنكثيرفيهيخلطكما

التيالأحكاممنهذابلحجة،المفهومكونتقرير"إلى)منه

؟)6("ير
ماإذشروطها،بدونلهاوجودفلا،وعلقتشروطعلى!لبب

إذا.لهشرطايكنلموالا؛عدمهعندعدمفهوالشرطعلىعلق

طاعته0عدمعندالهدايةانتفاءعلىنصفالآيةهذاثبت

ط

دون(ألرسحولهـاطجعوادلهاطيع!ا>قل:قولهفيالفعلإعادةوفي

قرلبعنسنذكرها،جليلةوفائدةلطيفسرالاولبالفعلالاكتفاء

تعالى.اللهدثحاءإن

للمخاطبين،الفعل(،حملماعليهفائماتولؤا>فإت:وقوله

)2(

،3(

)؟(

)6(

.طمنسقطتايلالباع"واجبة"لا

.54:النورسورة

.ق،طمنساقطةهىا"إنحا

لامححاج".:ق،ط

لا".منهالدلالة"تقريره:ط

."أت!تبت1:ط
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قدانه:والمعنىتخفيفا.التاءينإحدىفحذفتتتولوا،:واصله

والتسليم؛لهوالانقيادطاعتهوحملتموتبليغها،الرسالةاداءحمل

،البيانالله"من:قالالزهريعن"صحيحه(")1"فيالبخاريذكركما

.لتسليم"1وعلينا،اليلاع)2"رسولهوعلى

لافعليكم،والطاعةالإيحانمنحملتموهماانتمتركتمفإن

تبليخكمححلوإنحا،وإيماجمم)3(طاعتكميحمللمفإنه؛عليه

وهدايتكم،وسعادتكمحطكمفهوتطيعوهفإن.إليكمالرسالةواداء

[لبلاغإلاالوسولعلىوماحمل)3(،ماادىفقدتطجعوهلمو!!

.(وتوفيقكم)هداكمعليهليس،المبين

مننمالائىواولىالرسولوأطيعوأددهأطيعو(أمنوالذينيا!ا>:تعالىوقال

خئروولكذلاضوأليىملاللهتؤمنوذكنغأنلرسولوأدلهألىفردوةلثنءٍفيتنرعحمفان

الايةوافتحح.رسولهوطاعةبطاعتهسبحانهفأموتأوللا<!6(؟وأخسن

موجباتمنمنهمالمطلوببأنالصثه!عرالإيمادباسمابخدائهم)7"

)11

2(لم

)3(

)؟(

)6(

)7(

بنومحمد)71("الزهد(1فيعاصمأبيابنوأخرجه305،)13/فيتعلجفا

صحيحهفيجاذوابن)1/487(ا"الصلاةقدر"تعظيهمفيالمروذممبنصر

)3/936(."الحلية!فينعيموابو414()1/

.!!الرسول:ق،ط

-طمنساقطةوا"عخكمإص!"

.!،طم!ساقطةحمل("ما...حظكم!ف!و

(".وتوفحقهم"هداهم:ط

.95:النساءسورة

"بالنداءإ.:ط
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عليهاللهانعممنيا:يقالكما،بهوخوطبوا)1"نودواالذيالاسم

علمالعالميهاويا.إليكاللهحسنكمااحسن!فضلهمنواعناه

ونطائره.،بالحقاحكمالحاكمايهاويا.ينفعهمماالناس

بعوله:بالشرائعالقرانفيالخطابيقعماكثيزاولهذا

:(2()منوأايونلذايهأيها>

.<)3(لخيامعيمءامواكنبالذينيأفها>

.،(الحلجمعةيومرمنللصلوياذالؤءامنؤاالذينيايها>

."6)ئرهونطا،(<)لكمألنيالحق!دأؤ!واءامنوالذجمتجمأي!ا>

000)7(

يقتضيفالإيمان؟مؤمنينكمنتمإنانكممالىإشارةدلك!مي

وتمامه.الايمانموجباتمنفإنهوكذا،كذامنكم

وطاعةطاعتهبينففرق(!الزسولوأطيعواطهس>أطيلوأ:قالثم

>وأطيعو:وقالعليها،الاولالفعليسلطولم،الفعلفيرسوله

اوليوطاعة)9"الرسولطاعةبينفقرن()8"،منئئلأضوأ!لىالرسول

،1(

،2(

،3(

الح(

)5(

)6(

الا(

،"(

)9(

وخطبوا".به"نودواةط

.طمنساتمطةامنوا!الذينأيهايا"بقوله

.3"أ:البقرةسورة

.9:الجمعةسورة

.1:الصائدةسورة

.طمنساقطةلاونظائره"

"هذإ".:ط

.ق،طمنساقطةلاالرسولواطيعوا..."ففرق

خطا.لىوالرسولاللهعة!ط:ط
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نأالوهمإلىيسبقربماكانوقد.واحداعاملأعليهماوسلط،الأمر

ولكن،اللهاطاعققدالرسوليطعمنفإنههذا؛عكسيقتضيالأمر

ماانعلىدلالتهوهو؟لطيفسروتحته.المناسبهوالايةفيالواقع

،القرانفيبعينهبهمأموزايكنلموإن،فيهطاعتهتجمثرسولهبهامريأ

بهيأمرماانمتوهميحوهمفلا.ومقروثةممردةالرسولطاعةفتجب

قالكما؛فيهطاعتهتجبفلاوإلا)أ"،القرانفييكنلمإنالرسول

منالامريأتيهأريكتهعلىمتكىءشبعاذرجل"ئوشكع!و:النبي

،اتبعناهشيءمنفيهوجدناما،اللهكتابوبينكمبيننا:فيقول؛امري

."أ2"معهومئلهالكتاباوتيتوإنيألا

لحتاندرجتإذاإلاأحدهمطاعةتجبفلاالامواولوواما

انهع!ي!النبيعنصحكحا؛مستقلةمفردةطاعةلا،الرسولطاسة

برمرلمما[)3"وكرهاحب]فيماوالطاعةالسيمالمرء"على:قال

."")طاعةولاسعفلا،اللهبمعصيةامرفإلن)؟(،اللهبمعصية

،1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

.قمنساقطةالقراذأ...الرسول"طاعة

وابن،وحسنه4،266)والتومذي()295والدارمي(132/)!أحمداخرجط

بناالمقدامعنجابربنالحسنعنصالحبنمعاويةطريقمن)12،ماجه

حريزطويقمن)406؟(داودوابو013(*4/أحمدواخرجه.كربمعدي

افيالألانيو!ححه.المقدامعنعوفابيبنعبدالرحمنعنعثمانابن

)163(."المشكاه"علىتعليقه

الرواية.وكذا،طصن

بالوجهين.الروايهووردت."فإذا":ط

عمرابنعداللهحديثمن)9183(ومسلم)؟713(البخاريأخرجه



أليفردوه>:تعالىقولهالحعنىهذاإعادةاقتضتكيففتأمل

إلىردالقرآنإلىالردفإذ؛الرسولوالى:يقلولملرسمول<،وأدله

به2(أيحكمفحا)1(،والرسولاللهإلىردالسنةإلىوالرذ،والرسولالله

الله-حكمبعينههوالرسولبهيحكموما4!سولهحكمبعينههوالله

فقد؟كتابهإلى)3(يعني،فجهتنازعغمااللهإلىرددتمفإذا

فقد؟رسولهإلىرددتموهإذاوكذلكو)4(رسولهاللهإلىرددتموه

.القراناسرارمنوهذا(،أوالرسولاللهإلىرددتموه

)6(فعنهالامر،اوليفيأححدالامامعنالروايةاختلفتوقد

:روايتانفيهم

.ـالعلماءأنهم:إحداهحا

الأمواء)7(5انهم:والثانية

)1(

)2(

)3(

)4(

5(لي

)6(

7(لي

.ق،طمنساقطةالرسول!..-السخةإلىوالرد11

"حكم".:ط

.طمنساقطةإلى")1

.طمنساقطةاوا"الله

.طصنساقطة"سوللاوال

"وعه"..ط

الإمامأنص8!1،:)18/"الفتاوى"مجموعفيديميةابنالاسلامشيخقال

طاعتهلجبمضهحاكلإذ،الايةهذهفيالصخفيندخولعلىوغيرهأحمد

يجحعون...حياتهفيع!ح!اللهرسولنوابوكان،اللهطاعةمنبهيقومفيما

".بعدهمنخلفاؤهوكذلك،الصخفين

5؟



والصحيح:)1".الايةتفسيرفيالصحابةعنثابتانوالقولان

الأمرولاةهم)2(والامراءالعلماءفإنجميغا؛للصنفينمتخاولةانها

رسوله.بهاللهبعثالذي

وردا،عخهوذبا،وبلاغا)؟(،وبيانا،حفنهاؤلاتهفالعلماء)3"

تعالى:فقال،بذلكاللهوكلهموقدعنه،وزاغفيهالحدمنعلى

منلهافيا()!".ا*فىابكنفىتبهالتسوابهاقؤكلمافقدوبهناهؤلاءبهايكفزفإن>

لهم.تبغاالناسوكون،اموهمإلىوالانتهاءطاعتهمأوجبتوكال!

به،للخاسوإلزافاوجهاذا،)6(،ورعايةقياما،ؤلاتهوالأمراء

عنه.خرجمنيدعلىواخذطم

ورعية.لهمتبعالإنسانيالنوعوسائر،الخاسهمالصخفانوهذان

توصوذكنخئمأنوالرسولأدله!ليفر!وهفىءٍ!ئثكئخمفان:تعالىقالثم

.<ا!خرأتيؤمى!أللهبا

فيهتخازعماكلفيالنزاعموا!درديجبانهعلىقاطعدليلوهذا

وزاد214(-)212للبيهقيوالحدخل59(39-)3/الطبريتفسيرانظر)1(

كثيرأبن!تفسير61؟(925.)5/القرطبيوتفسر117،،21116/المس!ر

576(.573-)2/الحنحوروالدر254()8/الباريوفتح053()1/

.طمنساقطة"هم"21(

العلحاءإ."فإن:ط)3(

.طعنساقطة"وبلاكا")4(

98.:الانعامسورة)5(

)كاية"..ط)6،



ورسوله،اللهكيرأحطإلىلا،ورسولهاللهإلىكلهالدينمنالناس

عنددعاومن،اللهامرضادفقدغيرهحاعلى)1(الرداحالفمن

فلا.الجاهليةبدعوىدعافقدورسولهاللهغير)2(تحكيمإلىالنزاع

إلىالمشازعونفيهتنازعماكليردحتىالايمانفيالعبديدخل

اق!حر<،!أليومربادثهتومنونكننمإن>:تعالىقالولهذا؛ورسولهالله

علىفدل،بانتفائهالمشروطينتفيشرطانهآنفاذكرناهمماوهذا

عن)3(خارخاكانالنزاعمواردفيورسولهاللهغيرحكممنان

القاصمةالايةبهذهوحسبكالاخر.واليومباللهالايمانمقتضى

عاصحهلها،المنالفينلظهورقاصمةفانهاوشمفاء،بياناالعاصمحة

بينؤعنهلثمنلاد>؛بهامرتلماالممتحلينبهاللمتمسكين

."<)ننفي1عليصلمئ!ميغأللهإتوبينةعنحخمنوبن

"إلى)الردهواللهإلىالردأنعلىوالخلفالسلفاتفقوقد

سنتهإلىوالرد،حياتهفيإليهالردهو)6(رسولهإلىوالرد،كتابه

.)7(وفاتهبعد

)1(

)2(

)3(

)6(

ألأ(

إلى"0ال!دفياحال9:الاصلفي

إحكمإ.:ط

إمن".:ط

.؟2ةالانفالسورة

.طصنساقطة"إلى"

ال!سول".9ثط

765،)1/وفضلهالعلمبيانوجامع69(!9،)5/الطبريتفسيرانظر:

وتفسير=144()1/والمخفقهوالفقيه9118،،11لأ766/2،0197،
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الذيهذااي*(؛ش7لآولينحسنوختماأ>ذلك:تعالىقالثم

فيهتنا!عتمماوردالأمر،واولي)1(رسوليوطاعةطاعتيمنبهامركم

فيسعادتكموهو،ومعادكممعاشكمفيلكمخير،رسوليوإلىإلي

عاقسبة.واحسنلكمخيرفهو،الدارين

هو،ورسولهالله(وتحكيم،ورسولهادلهطاعةأذ!علىهذافدل

و[جلأ.عاجلاالسعادةسبب

العالمفيشفىكلانعلمفيهالواقعةوالشرورالعالمتدبوومن

العالمفيخيروكل،طاعتهعنوالخروجالرسول.-.)2(. محالمهلمحسببه

وآلامهاالاخرةشرو!وكذلك.الرسولطاعةبسببهو)3"فإنما

شمؤفعادومقتضياتها،الرسولمخالفةموجباتهيأ4(إنماوعذابها

الناسانفلو،عليهيترتبوماالرسولمخالفةإلىوالاخرةالدنيا

قط.شرالأرضفييكنلمطاعتهحقالرسولاطاعوا

فيالواقعةوالمصائبالعامةالشرورفيمعلومانهكماوهذا

ديالعبديصيبالذيوالغموالالمالشرفيهوفكذلكف؛الار

الحصنهي")فطاعتهوإلا،الرسولمخالفةبسببهوفانما،نفسه

)1(

2(لي

)3(

)؟(

.(2/937)لمششورالد!وا(5/162)طبيلقرا

.،ءولياأ"ةط

.!سببه"أط

.((نهفا":ط

."هو":قما،ط

.ا[طاعتهفإذوإلا9:ق.(طاعته"ولأذ:ط
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إليهلجأ]من[)2"الذيوالكهف،الآمنينمنفهو)1"دخلهمنالذي

الناجين.منفهو)3(

بهجاءبحاالجهلهي)4(إنماوالاخرةالدنياشرورانفعلم

نجاةلاأنه)3(علىقاطعبرهانوهذا،عنهوالخووجع!يوالرسول

جم!ي!هالرسوليهجاءمامعرفةفي)6"باجتهادهإلاسعادةولاللعبد

عملأءبهوالقيامعلفا،

اخرينةبأمرينالسعادةهذهوكحال

إليه.الخلقدعوة:احدهحا

.الدعوةتلكعلى)7(وجهادهصبره:والثاني

الأربعة:الحراتبهذه"فيولالإنسانيالكمالفانحصر

.الرسولبهجاءبحاالعلم:إحداها

به.العمل:الثانية

)2(

)3(

)6(

)7(

،8(

.ألاكان:ق،ط

.ق،طمن

لما."كان:ق،ط

.""هو.ط

لى.أن":ق،ط

.لاجحهاد"با":ق،ط

.("دهاجخهالأ:ق،ط

."على9:ط
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إليه!ودعوتهم،الناسفيبثه)1(:الثالثة

وتنصذه.أدائهفي)2(وجهادهصبره:الرابعة

وارادالصحابةعليهكانمامعرفةإلىهمتهتطلد!3ومن

ا.حفاطريقتهمفهذه؛اتباعهم

عيانااللسالكينوضحتفقدطربفهم)؟(فاسلكالقو!وصلشئتفإذ

وإننفسىعكأضلفإنحاضللتإنقل>!:لرسولهتعالىوقالط

."()!ةسأقريبسصيغإنملهـلىإديوحىفبعايتأقتد

بالوحي،حصل)6(إنحا!ج!الرسولهدىاذفيصريحنصفهذا

الحختلفةوالعقولالاراءمنلغيرهالهدىيحصلكيفعجبافيا

فلنيفحللومرطآلمقتدفهوادلهيهدمن>ولكن؟المضطربةوالاقوال

(7).+إ<ا؟ألثثاصولال!تجد

تحصللاالهدايةان)8"يزعممنضلالمناعظمضلاليفأي

وعموو؟زيدوقولفلتاذ)9(؟ورايفلأذعقلعلىفيهايحيلثم،بالوحي

،1(

،21

،3(

الح(

،6(

،7(

،81

،9(

5!.ط،ق:)"نشر

."دهجتهاا":ق

.!طلعتل:ط

."سبيلهم":ط

05.سبأ:س!رة

،يحصل"."ط

.17:الكهفسورة

("."زعم:ط

فلاذ.بمعنىهناوهو.الفؤادالحديد3الجركلبالصلب:الرجالمنالفلتاذ

05



العظمىالبليةهذهمنعافاهعبل!علىاللهنعمةعظمتفلقد)1(

العالمين.ربللهوالحمد،الكبرىوالحصيبة

مهحرجصحذرك!يكنفلاإلكأنزلاكننثإ%-ال!ضق>:تعالىوقال

!ونهتمنولاتتبعوارلتىصليكماأنزلمااتبحوأ*أسللصؤمينودتجرلىبهءلننذر

علىانزلماباتباعسبحانهفأمر+*غ*"<أ2(؛تذكرينقللاماأدرل!

اتباعاوالمنزلاتباعالاهوفما،كيرهاتباععنونهى،رسوله

يتبعلم)3(منفكل،واسطةبينهمايجعللمفإنه،دهـنهمناولياء

بحمدوهذا،اللهدونمناولياءواتبعالباطل(اتبعألحفإنماالوحي

به.خفاءلاظاهرالده

أنحذتحيخلئ!نييقوللدئهعكلظاسلميعضولوم>:تعالىوقال

ألذتحوعنأضهفى!ذ؟*ول-"خليلأفلاناأتخذلؤق!نييودلتئ"*ق-اسبيلألرسولاأ

.")(ضذو،اش؟ل!!ننفمثطنو!النىإذجاءنيبعد

ماوارائهلاقوالهيترك،الرسولغيرخليلا)6"اتخذمنفكل

سبحانهفإنهولهذا.محالةلاالمقالةهذهقائلفإنه؛الرسولبهجا-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ولقد".تط

.3أ-:الأعرافسورة

"لا".:ط

ايتجعل.1ةط

.2792-الفرقاذ:سورة

.طمنساقط"خليلا"
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عنهوكنى،الخليلهذايعينروس!ه)1(!

وفلان+فلاناللهدونمناولياء)2(

متبلكرإذ،فلانباسم

طاعةخلافعلىالمتخالحنالخليلينهذينحالفهذا

تعالى:قالىكما؟واللعنةالعداوةإلىالخلةتلكومال،الوسول

.6*6()3(استصنقيهن!لاعدولبعصىبخضحهؤلومنيآلاخلا>

في"الحاتبعوهممنوحالالاتباعهؤلاءحالتعالىذكروقد

أفاهـ!ص!صذ!ن-و!صتقلبيوم>:تعالىاكقوله؛كتابهمنموضعكير

فأضعئونالاسا!براأطعناإناهـنجاولمحالوا*أا!ألررسولاطخناوللهأطغنايخلتتا

-(!6*ا(1أ!ضكبيرألناهـالعنهتمألعذاب!تضحخفتنءا!مربخا6*/،علسبي!

ذلك،ينفعهملاحينرسوله)6"وطاعةاللهطاعةالقومتمنى

عذرلابأنهمواعترفوا،ورؤساءهمكبراءهمااطاعوابأنهمواعتذروا

،الرسولوعصواوالكبراءالساداتاطاعواوانهم،ذلكفيلهم

حمفضحعفنهـبضا-أتهم>:قولهمإلىوالموالاةالطاعةتلكوالت

وموعظةللعاقلعبرهذابعضوفي.6*أ<اصإلخناكبيرالعتهتموآلعذاب

-أالتوفيقودالله،شافية

)1(

)2(

)3(

)؟(

)6(

.ق،طمنساقطةلمايعينلمسبحانه"إده

.وليا"ل:الأصلفي

-67:الزخرفسههـدة

"تبحوهم!.:ط

."666-:الأحؤابسورة

-طمنساتمطة"طاعة((
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أو!ثلايتهكذبأؤكذباللهعلأفتركطاظ!مصنفمن>:تعالىوقال

تدحمصنكنت!ماأينلواقايتوفؤنهمرسثناتهمجا!ذاحتى+ألكئئبمنلصيهميناطم

ذظوأاصبم*،قالكفرينكانواأ!خنفسهتمعلىضلواععاوشسهدواقالواللهدوتمن

أخئهالفتأفةدظمت!طحاألأرفىوافيلنسالمجنقنقب!ممنضلتقدأموفى

!اتهمأضلوناهؤ،ءرئنالأولنهمأخردهوقالتحمعافيهاأدار!واإذاحغ

أولنه!لاخردهؤلتوظ!؟4لعمونلاولبهنضشفلكلقاللنارمنضغفاعذاصبا

.(1ا<)ة-كنتوقكص!بونلمحماتعذأبافدبروقىافضلمنل!علتناكانفما

العبر.منعليهاشتحلتوماالاياتهذهالعاقلفليتدبر

الصنفينذكر!ه!تايتهكذبأؤكذباأللهعلىا!رممط>:تعالىقوله

الصبطلين:

الناسوداعيوواضعها،،والفريةلباطلءمنشىاحدهما:

إليها.

لحق.با2()المكذب:نيلثاوا

بجحودكفرهوالثاني،الباطل!انشاءبالافتراءكفرهفالاول

ذلكإلىانضاففإن؛مبطللكليعرضالطالنوعانوهذان.الحق

تضعيفاستحق،الحقعنالنالصوصد،باطلهإلىدعوته

لذجمت>:تعالىقالولهذا؛وشره)3(كفرهلتضاعف؟العذاب

)1(

)2(

)3<

37.93-:الاعرافسورة

امكذبإ.1تط

(."لكفره؟ط
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!الؤأيمااتعذأبفؤقعذأباهـذنهماللهسبيلعنوضحدوأكفروأ

عذبهمسيحلهعنعبادهوصدواكفووافلحا<)1"،8شلفسدوت

سبيله.عنبصدهموعذابا،بكفرهمعذابا:عذابين

كقوله:؛العذابيعددلاالمجردالكفريذكروحيث

.2"()ا،ص:*أليمعذافيوتخفرجمت>

ماإينالهم:يعنيئكتمب(مننصيبهميخالهتم)أولمك:تعالىوقوله

ذلك.وغيووالرزقالحياةمنالدنيافيلهمكخب

دونمندذعوقكنت!ماأينقالوآيؤقونهغ!سسلناتهمجاإذأ>حمغ

وتخافونهوترجونه،فيهولعادونفيهتوالوذكنتممناين(؛أدله

!5*3)3،ث
تلكوبطلتوفارقوا،رالواعنا<.ضلوا!قالوا.اللهدوذمن

!.الدعوة

منخلتقذأممسفىخلوا%قالفيا*ألمجتلنكاتوأخه!انممهتمعكلوشالدو>

الأمم.هذهجملةفيادخلوا!آلار<،قيدنسوالجنمن!م

أخرلفوقالتجيعافثااذار!واإذاحتىأخنهآلعنتأمهدظتممصا>

بأسلافها)2(.ضلتمتأخوةامةكللأولنهم(

عليهمضاعف<الشارمنضقفاعذابملمحاشهمأصلوناهؤلاء>!ئنا

،21

)31

)؟(

8".:الخحلسورة

لح.:المجادلةسورة،01؟ةالبقرةسهرة

.طمنساقطةلمااللهدون..."أين

ا".لاسلافها"متأخرة:صا
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رسحلك.طاعةعنوصدونااضلونابصا1(العذابط

والمتبوعينالاتباعمن<ضغف>ليم.تعالىالله(>قال

!وكفرهضلالهبحسب

مناختهافيبماطائفةكلتعلملا)؟؟إ(>!لبه!لالعلمون

المضاعف.العذاب

فإنكم(؛فضحلمنعلتنالك!كاتفمالأخرنهضأولمهض>وقالث

منوحذروكم،الحقلكموبينوا،الرسلفيكمفأرسلتبعدناجئتم

وتقليدنا،[تباعناإلافأبيتموتقليدنا؟اتباعناعنونهوكمضلالنا،

وقدعلينا،لكمكانفضلفأي،الرسلبهاتتكمالذيالحقوتوك

كمابناأنغفضللتم؟تركناهكماالحقوتركتمضللثا،كصاضللتم

اتعداب>فذوقواعلينا؟أ2(لكمفضلفأي،آخرينبقومنحنضللنا

د؟3(.بماكنت!تكسبو!

صادفتلو،نصيجةمنأبلغهاوما،موعظةمناشفاهامافلله

قلوبتذكر)؟"مماوامثالهاالايات!3"هذهفإن،حياةالقلوبمن

ذلكمنعندهمفليس(الثكلة)البطالةاهلواما،اللهإلىالسائرين

،6(
خبر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".عليهملاضاعفهةط

.قمنساقطةعلينا"لكم...ضللتم"وقد

"."الاية:ط

"يذكر".:ط

الهالكة.البطالهمحناها:ولعل.طمنساقطة"الثكله((

"خير".:الأصلفي
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فصل

واما،الضلالةفيالمشتركينوالمتبوعينالأتباعحكمفهذا

الذين،طريقتهمعنالعادلوذلمتبوعيهم،المخالفونالاتباع

فهم،لطريقتهممتبعينوليسو،لهمأأ(تبعانهميزعمون

آتبعو(وراو(أئذكفمناتبع!اآلذينإذتيرأ>.تعالىقولهفيالمذكورون

فنتبرألناكفىسلوأتتبعوالذينوقال6اشالاشتبابابهموتقطعتالعذاب

حزجينوماهمعيئهمحسرتأغحنهمللهيريهصمناكذلكتبريروأمحامهتم

.ا<)2،*6*اافادمن

انهماادعواواتباعهم)3(،الهدىعلىكانواالمحبوعونفهؤلاء

عيرسالكوذلهممخالفوذوهمومنهاجهم،طريقتهمعلى

1الح(-

معتنفعهملهممحبتهمواذ،يحبونهمانهميزعحوذ،يعهم

اتخذوهمفإنهم،القيامةيوممنهمفيتبرءون"،لهم)مخالفتهم

ينفعهم.إلاتخاذهذااذوظنوا،الدهدوذمناوليا-

اواولياء،وليجةورسولهاللهدونمناتخذمنكلحالوهذه

اعحالهافإنلهم،ويخضبلهمويرضىلهم،وئعاديلهمئوالي

تعبهوشدةكثرتهامععليهحسراتالقيامةيوميراها،باطلةكلها

)1(

)2(

)3(

)4(

(101تبعط:"لهم

.166167-:البقرةسورة

ث!.أ)هدى.ط

.""طريقتهم:ط

.طمنساقطةلهم"لم
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وئغضه،ومحبته،ومعاداتهموالاتهيجردلمإذ،ونصبهفيها

كله،العملذلكوجلعزاللهفأيطل؛ورسولهلله!ايثارهوانتصاره

فيبينهمكانتالتنوالموالاةالوصل:وهي،الاسبابتلكوقطع

يومفينقطعأ*6*ا<أ!"؟آلأمتباببهم>وتقظعت:قالكمالغيرهالدنيا

لغيركانت]وموالاة[)6"وموذةووسيلةووصلةسببكلالقيامة

حظهوهو،ربهوبينالعبدبينالواصلالسببإلايبقىولا؟الله

منولوا!مها،وحدهعبادتهوتجريد،رسولهوإلىإليهالهجرةمن

والتقريب،والحعاداةوالموالاة،والمنعوالعطاءوالبغف،الححت

وترك31"،لقولهغيرهأبوالوتركرسولهمتابعةوتجريدوالإبعاد،

به،الاعتداد)!"وعدم،عنهوالإعراض،بهجاكاماخالفما"كل)!

،غيرهإلىالالتفاتشوائبمنبريئامحضاتجريذامتابعتهوتجريد

عليه.غيوهقولتقديمعنفضلا،كيرهوبينبينهالشركةع!فضلأ

النسبةهيوهذه،بصاحبهينقطعلاالذيهو)6(السببفهذا

اخيتهوهي،المحضةالعبوديةنسبةوهي،ربهوبينالعبدبينالتي

موجعه.إليهاثم)7"،يجولمايجولالتي

.ق،طمنساقطهناإلى"الوصل"وهيقولهومن.166:البمرةسورة)1(

.طمن)2(

.طمنساقطلالقوله")3(

.طمنساقطلاكل")4(

إلاعتعاءلا.9:ط)5(

(1.السبب!ل!و:ط)6،

لا.يحولما"يحول:ط)7(
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الهوىمنششتحيعثفؤادلثنقل

الاولللحبيبإلاالحبما

الفتىيألفهالارضفيمخزليكم

)1(منزللاولابذاوحخيئه

الدورفيغيرهاينفعهفلاالعبد،تنفعالتيهي)2(النسبةوهذه

لهأقوامفلا؟القرارودار،البرزخودار،الدنيادار:اعني؛الثلاثة

الواصلالسببوهي،النسبةبهمذهإلافلاحولانعيمولاعيمشولا

قال)3":حيثالقائلاحسنولقد،اللهوبينالعبدبين

منقطعكيرحبلفللححبينبينئىح!لالوضلتمطعإذا

منصدعأ؟(1غيرشفلفللمحبينبينهمالوصلشملتصدعوإن

والغلقالأسبابالقيامةيوميقطعسبحانهاللهانوالمقصود

إلايبقىولاكلها،الدنيافيالخلقبينكانتالتيت3الؤصاو

العبوديةسببوهو،فقطرثهوبينالعبدبينالتيوالوصلةالسبب

)1(

)2(

)3(

)4(

ابىوأخبار313()3/والتبيينوالبيان3!2()4/ديوانهفىتياملأبيحيا

والخصائص402()صال!ناعتينفيوالأول263(.)صللصولىتحام

وهما594(.)صا،عجازود،ئل06،)صكللامديوالحوازنة171()2/

201(.31،047/6/الفويدالعقدفينسبةللا

النسجة(1."هي:ط

.طمنساقطةقال"ا)حيث

928(.)صالمحبينروضةفيالمؤلفذكرهما

!"



الرسلمتابعةبتجريدالاتحت)1"ولالهاوجودلاالتيالمحضة

علىجاءتإنحاالعبوديةهذهإذ،عليهموسلامهاللهصلوات

وقد،بمتابعتهمإلاإليهاسبيلولا؟بهمإلاعرفتوما،السنحهم

.2"*()ا*فنثوذاهصآفجملنهعملمنعملواماإكوقدقنا>:لىتعاقال

!سلهسنةغيرعلىالدنيافيكانتالتنأ3"الأعمالفهذه

منهاينتبمالامنثوزا،هباءاللهيجعلها،وجههولغيروطريقتهم

يومالحبدعلىالحسراتأعظممنوهذااصلا؛بشيءصاحبها

مااحوجوهوبشيء،منهينتفعلمضائعاكلهسعيهيرىانالقيامة

بسعيهم.النافعالسعيأهلسح!دوقد،عملهإلىالعامركاذ

فصل

فنوعان:السعداء()الاتباعفأماالاشقياء،)؟(الأتباعحكمفهذا

فيهم:وجلعراللهقالالذبروهم،الاستقلالحكملهماتباع

باخسنأتبعوهم!اوأوالالضحارالحفجرينمنألأولوذلشبموت>و

.<)6(عنهورضحواعنهغاللهركأ

)1(

)2(

)3(

)5(

،6(

"-ط:!تحقيق

.23تالفرقانسورة

".أعحاله"هي:ط

"أتجاع".:ط

"أتاع".:ط

.هـ01:التوبةسورة
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وهم،عنهماللهرضىلهمثبتالذينءالسعدهمفهؤلاء

منكليعموهذابإحساذ،تبعهممنوكل،لمج!ي!اللهرسولاصحاب

الذينبالقرنيحتعذلكولا،القيامةيومإلى)1"بإحساناتبعهم

تخصيصاالصحابةراى)3(بمن)2(التابعونخصوإنما،فقطراوهم

القرنلذلكمطلفاالتابعوذ:فقيلبعدهمعمنبهليتميزواعرفئا؟

،بإحسانلهمالتايعينمنفهوسبيلهمسلكمنفكلهـالا،فقط

عنه)4".ورضواعنهماللهرضيممنوهو

مطلقةليست]بإحسان،تبعيةبانهاالتبعيةهذهسبحانهوقيد

ولكن،غيوهفيوالمخالفةشيءفيوالاتباعالنسبةبمجردفتحصل

-،51
والاحسان-للمصاحبةهنا)6(الباءفانللإحساذ؛مصاحبةتبعيه[

وجناته.عنهماللهرضىحصولفيشرطالمتايعةفي

نطءءيمتواعلتهممنهمرسو،لأمينقبصثىآهو>:تعالىوقال

يىءاخرين2صمبيهخضهنللفىفتلمنكانوأ!ناوألحكمةلكنفويعفهموكحهم

وذواللهلمحثاءمنيؤشتيهآللهفضللكد**نج-آقيآتعسفيوهوبهئميقحقوا!امحهتم

.أ()7"بإسآتعظيمآلفضحل

)2(

)3(

الح(

)6(

)7(

.ق،طم!ساقطةلبإحسان10."وهذا

لى.بعينالتا":ط

.("واأر".قا،ط

ا".اللهعنورضيعنهالله"رضي:الأصلفي

.ق،طمنوريد،الأصلمنسقط

"ههنا".:ط

!ا24-:الجمعةسورة
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والاخرون.وصحبوهع!ب!الله!سولاد!كواالذينهمفالاولون

يومإلىمنهاجهمعلىبعدهممنكلهمبهميلحقوالمالذين

.الزمانفيبهماللحاقوعدمالتأخرفيكون،القيامة

الفضلفييهم)1(يلحقوالمالمعنىإناخر:قولالايةوفي

الرتبة.فياللحاقعدمفيكوذدونهمهمبلأ2(،والمرتبة

فيلابهميلحقونلابعدهممنفإن؟كالمتلازمينوالقولان

السعداء.همالصنفانفهؤلاء،الزمانفيولاالفضل

بهيزفعولم،رسولهبهبعثالذياللههدىيقبللممنوأما

لمثمالؤردةحملوا>ألذينوهم،الثالثالصنفمنفهورأشا،

تحملوها(31،.

بعثهومادعوتهإلىبالنسبةالخلائقاقسامغ!ح!النبيذكروقد

لهدىمنبهاللهيعثغيما"مثل:!ي!قولهفي[)4"الهدى]منبهالله

قبلتطببةطائفةمنهافكانتارضا؛أصابغيثكمثل:والعلم

امسكتأجادبمنها(أوكانالكثير،والعشبالكلأفانبضشاالماء،

قيعاذهيإنمااخرىطائفةواصابوررعوا،الناسفسقىالماء؛

الله،دينفيفقهمنمخلفذلككلا،تنبتولاماءتمسكلا

)2(

)3(

،4(

.طمنساقطةبهم[(...الزمانفي"بهم

.!"الرتبة:ط

.ه:الجحعةسورة

.ق،طص!زيادة

لما.نتكالم:ق،ط
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:.ص)1(1
يقبلولمراشا،بذلكيرفعلممنومثل،بهاللهبعثنيماولععه

به")2(.ارسلثالذجممااللهفدى

سبح!منهماكلألأذ؛بالغيثبهجاءالذيالعلمع!ي!فشبه

.القلوبحياةسجبوالعلم،الأبدانحياةسببفالغيث،الحياة

شجهكحا؛للغيثالقابلةبالأرضللعلمالقابلةالقلوبوشبه

مابرالسما!ت>أنزل:تعالىقولهفيبالاودية)3(القلوبسبحانه

.(4بقدهـها<)!أوديةلمتفسا

الغيثةقبولإلىبالنسبةثلاثةالارضينالطوكحا

اصابهافإذا؛والنبات")للبزبقابلةزكيهاارضإحدأها:

بهيج!!زوجكلمنانبتت)6"لم،منهارتوتالغيث

ابذكائه،العلميقبلفهو؛الذكيالزكيالقلبمثلفهذا)7"

مثمر،للعلمقابلفهو؟بزكائهالسحقودفيالحكموجوهفيهويتمر

معادنه.وأسراروفقههلحوجبه

)2(

)3(

)5(

)61

)7(

01ا"فنفعهلدين111:ط

.الأشعريموسىابيحديثمن)2282(ومسلملأ(19الجخاريأخرجه

.ق،طمنساقطةلماالقلوب..."وشبه

.1لأالرحمد:سورة

.ا"للشواب":ق،ط

01!النجتيثحرا):ط

."لكفذ":ف،ط
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فهذه،وحفطهفيهاالماء)1(لثبوتفابلةصلبةارض!:ليانية1و

والازدراع.منهاوالسقيبورودها)2"الناسينتفع

سمعه،كمايحفظهالذي،للعلمالحافظالملبمثلوهذا)3(

يؤديفهوالمجرد،الحفظلهبل"،[ستنباطالحولافيهلهتصرفولا

"فرفي:غ!ح!النيي)6"فيهمقال()الذينالقسممنوهوسمع،كما

")7(.فقيهغيرفقهحاملورب،منهفقههومنإلىفقهحامل

المكاسببوجوهالخبيرالتاجوالشنيمثل)8"قالأول

شاء.مابمالهيكسبفهو؛والتجارات

)9(،والكسبالربحبوجوهلهخبرةلاالذيالغنيمثلوالثانى

فيه.والتقلبالتصرفيحسنلا،لمالهحافظولكنه

،11

،2(

)3(

)4(

)61

)7(

)81

)9(

ط:)ما".

لود!دها!.الناس"تنفعةط

.وهوا"9خط

.!اسئنبط9ةط

.!الذي9:ط

![.،طمنساقطة"فيهم(1

والترمذي)0366(داودوأبو)!23،والدارمي183()5/أححداخرجه

حجرابنالحافطوصححه،ثابتبنزيدعن)5041(ماجهوافي)2656(

وأنسالد!داءوابيمطعمبنوجبيرمسعودابنعنالبابوفي.وغيره

العبادحمدبنعبدالمحسنالشيخجمعوقدمتواتر.حديثوهو،وكيرهم

ودراية.روايةودرسها،جزءفيطرقه

كمثل".9:ط

"الحكسب(".:ق،ط
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يقبللاالذيالمستويوهو؛قاعارضالثالئةاوالارض

تنتفعلماصابهاماالمطرمناصابهافلو،ماغيمسكولا،النبات

منه!بشيء

والدرايةالفقهولا)1(العلميقيللاالذيالقلبمثلفهذا

.،2!
تحفظولاتنيتلاالتيالبوارالأرضبمنؤلةهووإنما،!يه

مالأ.يمسكيحسنولا،لهماللاالذيالفقيرمثلوهو،الما!

ورثةمنفهذا،بصيرةعلىاللهإلىداع،معلمعالمفالاول

الرسل.

يحجز)3"اماكيرهإلىيحملفهذا،سمعهلحامؤدحافظلثانى1و

ويستثمر.إليهالمحمولىبه

ولا،الدههدىيقبللمالذيفهوهذا،ولاهذالاوالثالث

س)2(ء
راشحا.بهرفع

النبويةالدعوةفيالخلقاقسامالحديثهذا)5"فاستوعب

شعقي)6(.وقسمسعيداذ،قسمانمنها،ومنازلهم

،1(

)2(

،31

الح(

،5(

)6(

ا.ط!نساقطةالا!1

.ق،1طمنساقطة"!ه((

"لغيره".:ط

".يرفع"لم:ط

"فيسحوعب،.:ق

خطا.وهوشقيإ.وتمسمسعيكقسممقسحانمنها9:ط
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المؤمنيناتباعفهمالسعداء)1(:الأتباعمنالثانيالنوعواما

وانماالدنيا،دارفيالتكليفحكملهميثبتلمالذين،ذريخهممن

ئبح!همءامنواو>وآتذين:فيهمتعالىاللهقال.لهمتبعابائهممعطم

كسببماأتييصلثىءمنصطهومنألانهموما!هـينهمقيألحقابإيمننذدينهم

)2(-.بر4
أ؟*(رهل!

أتبعهمكصا،الجنةفيبابائهمالذريةالحقانهسبحانهأخبر

تلكبهيستحقونلهبمعحللاالذريةكانولما،الايمانفيإياطم

عائدوالضميرشء<،اهممنألتئهموفآ>:تعالىقالالدرجات

رفعنابل،عملهممنشيئانقصناهموما:ايامنوا؛الذينإلى

منزلخهمفليست؛عمالهماجورتوفيتهممع،درجاتهمإلىذريتهم

بهموالحقنا،اجورهموفيناهمبلعحل،لهيكنلممنمنزلة

)!( )3(.--.

اعمالهم.منيستحمولهمادودطدرياتهم

الله،منفضلاوالدرجاتالثوابفيالإلحاقهذاكانلحاثم

حكمفي(بهم)حاصلايضماالذريةإلحاقانالوهمفيوقعفريحا

،1(

)2(

)3(

)4(

.ق،طمنساقطة"السعداء"

.21:الطورسورة

لما.يتهمذر":ط

."يستحقون":ط

."لهم"ةط
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رهيناعاملكلكان،عقوبةاوجبتسيئاباكتسبوافإدا)1(،العدل

شيء.منه)2(بشيوهيتعلقلابكسبه

العدلفيلاوالثوابالفضلفيهوإنماالمذكورفالإلحاق

يختعى)4"لتي،وكنوزهالقراناسرارمن)3(ونحوهوهذا،والعقاب

شاء-منبفهمهاالله

سعدائهمكلهمالخلائقاقسامالاياتهذهتضمنتفقد

المتبوعن)6(والأشقياء،والأتباع"المتجوعين)السعداء:واشقيائهم

.لأتباعوا

ولاهو،الاقسامايمنينظرانلنفسهالثاصحالعاقلفعلى

البطالة.إلىويخلدبالعادةيغتر

وبذل،فوقهماإلىمته)7"انتقلسعيدقسممنكانفان

لنجاج.1والتوفيقوليوالله،جهده

رمنفيالسحيدالقستمإلىمنهنتقلشقيقسممنكاذوان

01أص؟!<)8"سبيلأألرسولحأتخذتينيتف>:يقولأذقبل،لامكانا

)1(

)2(

)3(

)!(

)6(

)7(

)8(

ط:

"منه

ط،

قت

فيا

فيا

إمه

سور

فلحا!.9

.طمنساقطة"

لا.لأنوع:!تى

لا.يخص"

.الحتوعوذ("9:لأصل

."المثبوعون9:يأصل

+طمنساقطة("

2.لا:الفرقانة
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التعاونوالتقو!البرعلىالتعاوناعطممنانبهذاوالمقصود

والقلب،واللسانباليد)أ"،ورسولهاللهإلىالهجرةسفرعلى

.ومودةوإرشاذا،وتعليفا،)2"،ونصيحة،مساعدة

،اسرعإليهخير(بكل)!)3"اللهكاناللهعبادمعهكذاكانومن

ويسره،العلمابوابقلبهعلىوفتح،عبادهبقلوبإليهاللهواقجل

.(!)فيلئعبيدومارنلإذلص>فبالضد،بالضدكانومن.لليسرى

زادقما،جسيموامرعظيمسفرٍإلىأشرتفقد)6(:قلتفاذ

مركبه؟وماطريقهوماالسفرهذا

زادولا،ع!ع!الأنبياءخاتمعن)7"المو!وثالعلمراذه:قلت

وليقعد،بيتهمنيخرجفلاالزادهذا)8"يحصللمفمن؛سواهله

فلهيحصوا،انمناكئرالبطالونأ9(التخلففرفقاء.الخالفينمع

)1(

)2!

)3(

)!(

)61

)7(

)"(

)9(

."لرسولا9ةط

.ا[والنصجحةالحساعدة9:ط

.طمنساقطه"الله"كاذ

فكل".9:ط

.46+فصل!سورة

"قد".:ق،ط

إمن".:ط

يجدإ.لم9:ق

"."المتخلف:ط

لا6



تعالى:قالكماشيئاالحسرةيومالتأسيهذاينفعهولن،بهماسوة

.(<أ1أشفي!ثحزكونالعذابظلمتصأنيهؤ!تإذلجوميفع!مولغ>

؛العذابفيبعضا)2"بعضهمبتأسيانتفاعهمسبحانهاللهفقطع

المصابينبعضوتأسى،مسلاةصارتعمتإذاالدنيامصائبفان

الخنساء)3":قالتكماببعض!؛

نفسىلقتلتإخوانهمعلىحوليالباكينكثر"فلو،الح"

بالتأشيعنهمالئفساسليولك!اخيمحليبكونوما

فيالحشتركينبينمعدومالتأسيمنالسحاصلالروح!هذا

القيامة.يومالعذاب

ينالفلنأ!(،الوسعواستفراغالجهدعبذلفهو:طريفهوأما

قيل:كماوإنمابالهوينا)7(،يد!كولاأ6"،بالمنى

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

93.:الزخرفسودة

"ببعض".:قط!

163(.)2/القاليوأمالى85(84،)صديوانهافيلهاقصيدةمنالبيتاد

والخصائع929()2/الآدابورهر21()1/للمبردالكاملفيوبعض!ا

.(172)2/للشريشيالمقاماتوشرح(1لأ215/

."ولولا(":ق،ط

."فلا":ط

.("لن".ط

تحريف.(""بالهوى:ق
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العلاإلىواسمالموتغحراتفخض

الدعائمالرفيعالعزتدركلكي

الردىمنتخافنفسفيخيرفلا

لائسملومإلىتصئوهمةولا

بأمرين:إلاالظهرهذاركوبإلىسبيلولا

اللومفإن!لائم)1"لومةإلىالحقفييصبولااناحدهما:

.الأرضفيطريخا)2(ويجعله،فوسهعنفيصرعه؛الفارسيدرك

يخافولاحينئذفيقدم؛اللهفينف!هعليهتهونان:و[لئاني

إلىوأخلدت،واحجمبتأخرتالنف!سخافبفحتى،الاهوال

.الأرض

صارتقليلاصبرفحنبالصبر؛إلاالامرانهذانلهيتمولا

فبينما،مطلوبهالىبنفسهاتححالهحقهفيرخاءريحاالاهوالتلك

يعرفهلاأمروهذا،وخدمهاعوانهأعطمصارلتإذمثها،يخافهو

فيه.دخلمنإلا

بكليته،إليهوالانقطاع،اللهإلىالفجأفصدق:مركبهوأما

وصدق،إليهوالضراعة،وجه3(كلأمنإليهالافتقاروتحقيق

)1(

)21

،31

ط:"لوم!.

ط:"صريعا،.

".ط،د:"بدل
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الحثلومكالاناء)1(يديهبينوالانطراح،بهوالاستعانة،عليهالتوكل

ناووليهقيمهإلىيتطلعفيه،شيءلاالذيالفارغالحكسور

ئرجىالذيفهذا،ويسترهفضلهمنويحده،شعثهويلم،3يجبره

طويقمنغيرهعلىخفيمالهيكشفوان،هدايتهاللهيتولىانله

ومنارلها.،الهجرةهذه

التفكردوامهو:إئماذلكفيوعمودهالامرمال)3(و!اس

ويشغلىالفكر،علىيستولي)5"بحيث)4"،القراناياتوتدبر

وهيقلبهمنالخواطرمكانالقرآنمعانيصارتفإذا،القلب

حينئذتمكنوملجؤه،مفزعهإليهايصيربحيث،عليهالغالبة

وصا!،التصوفلهوصار،كرسيهعلىوجلس)6(،قلبهمنالإيمان

لهويتضحسئره،لهيستقيمفحينئل!؟أمرهالمطاعالامر)7(هو

وهيتخسبهاجاعدةتجبالوقصى>:الريحيباريوهوساكناوتراه،الطريق

.()8(السحالبمرئمر

)1(

)2(

)3(

،4(

)6(

)7(

)"(

.ا""انطراح:ط

."يجده":ط

.طمنساقطلامال"

"الله".:ق،ط

أحيث".:ق،ط

.ق،طمنساقطة"قلبه...الغالبة!وهي

.الامير("9:قما،ط

8".:النملسو!ة
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فصل

بابه،ليفافتحعظيممقامإلىاشرتقدإنك:قلتفإن

علىوالإشرافوتفهحه)1"القرادتدبروكينض،حجسابهليواكشف

ماضبرالبينفيفهليأيدينا،الادةتفاسيروهذه؟وكنوزهعجائبه

؟ذكروه

لكإمافاوتجعلهاعليها،تحتذيامثالالكسأضرب:قلت

المقصد.هذأفي

دظوأاذا*؟-اأتحكرمينأبزهيمضتفحمديثأئكسر>:تعالىاللهقال

ففرب!زا-؟*اسمثخبعجلفجآأقلى-إلىفراخأ*2ولفضكرون!مسلمقالسلمآفقالواعدته

.-()2"افيأئعليما!حيهص>:قولهلىإا-ش*ر(تأكلوتالاقالإليهخ

معناهاإلىوتطلعتالايات)3"،هذهقراتإذأبكفعهدي

صورةفيإبراهيماتواالملادكةانعلىمنهاتظلعفإنماوتدبرتها؛

منعجبتامرالهوأن،عليمبغلاموبسروه،ياكلون(اضيافيالح

غيرتدبرك(يجاوز!ولم،ذلكقالاللهانالملائكةفأخبرتهابمذلك

ذلك-

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

ق:"فهحها".

-24:الذارياتسورة

.!"الاية:ط

."الأضجاف9:ط

."يتجاوز،:ط

لا1



الاسرار)أ".منا،ياتهذهفيمابعضالآنفاسمع

إبراهيم؟علىالثثاء)2(انواعمنتضمنتقدوكم

وحقوقها؟الضيافة3"ادابطجمعتوكيف

"؟الحالضيفيراعىوكيف

والمعطلة.الفلاسفةمنالباطلأهلعلىالردمنتضمنتوط

؟(التبوة)اعلاممنعظيضاعلفاتضمنبوكيف

العلمإلىمردها)6(التي،الكمالصفاتجميعتضحثتوكيف

والحكمة؟

إشارة)7"بألطفالمعادإمكاندليلإلىأشارتوكيف

بوقوعه؟افصحتثمواوضحهـا،

الأمممنوانتقامهالربعدلعنالمخبارتضمنتوكيف

المكذبة؟

)1(

)2(

)3(

)3(

)5(

)6(

)7(

021-)"2/الرا!يوتفسير92،03-)4/الكشاف!إفيهنامابعضان!ر

.93،لأ493-ع)للمؤلف"الافهامو"جلاء21(4

.طمنساقطة"انواعا

.طمنساقطةا"ادابلا

.طمنسالمحطة!الضيفيراعى!وكيف

.قمنساقطة("العبوة..."وكيف

."ددها":ط

"ألطف".؟الأصلفي
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بينهما.والفرقوالايحانالإسلامذكروتمنت

رسله،وصدق،توحيدهعلىالدالةالرباياتبقاءوتضحنت

الاخر.اليوموعلى

عذابمنخوفقلبهفيمنإلاكلهبهذاينتفعلاانهوتفحمنت

يؤمنولاالاخرةيخافلامنوامابها،المؤمنوذوهم،الاخرة

.الآياتبتلكينتفعفلابها،

الجملة:هذه)أ"تفاصيلبعض!الانفاسمع

افتتح؟*(صألمكرمينإبرهي!ضيفحديثأننكهل>:تعالىاللهقال

بهأ2"المرادوليس،للاستفهامموضوعةبصيغةالقصةسبحانهالله

في"هل"إذ)2(:الناسبعضقالولهذا)3".الاستفهاممنحقيقته

التحقيق.تقتضيالتي"قد("بمعنىالموضعهذامل

لطيف،سرالاستفهامهذامحلفيالكلامورودفيولكن

عجيببأمر()مخاطبهيخبرانارادإذاالمتكلمفإن،بديعومعنى

تنبه"6(بأداةالكلاملهصدر،لهالذهنواحضار،بهالاعتناءينجغى

ب"هل("،يصدرهوتارةب"الا"،يصذرهفتارةللخبر،وذهنهسمعه

وإما،بهمذكزاإماوكيت؟كيتمنكانماعلمتهل:]فيقول

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

فيا

ط!

طأ

انظر

ط:

!ل.

."تفصيللأ:صللأ

.!بها"

لا.الاستفهام،)حقيتمة

"53(.ص9القرآذ"مشكل"تأويل

.("المخاطب11

لتمبيه،.الاستفهام"بأداة
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مقرراوإما؟بهيخبرماعظمةعلىمنبفاوامامخوفا[)1(،لهواعظا

نجؤأأتئك!وهلو>،()2(/صموسى+حديثأنئكهل>:تعالىفقوله

حمديثأئ!ظثهلو>،<)3(-ا*الفشيمةحديثأتنكطلو>،()3(آلخصم

والتنبيهمأالقصصهذهلتعظيممتضمن(إ()اا*أتمتهرمينإبزهيمضيف

تضمنته.ماومعرفةتدبرما،على

مناعلمإليكهذاإتيانانعلىالتنبيهوهواخر،امر)6"وفيه

فهل،قومكولاانتتعلمهلاالذيالغيبمنفإنه،الخبوةاعلام

قبلخا؟منإلاياتكلماموتعريفناوإرسالناإعلامنانحيرمناتاك

موقعهعظموتامل،الاستفهامبصيغةالكلامهذاظهورفانظر

0،7(
العليا.ذروتهافيالفصاحةمنانهيشهدمواردهجحيع!ي

خليلهعلىلممائهمتضصن؟ا(+*بلمتىمينإبنهيمضتف>:وقوله

)8":قولين(>الحدرمينفيفإن؟إبواهيم

)1(

)2(

)3(

)؟،

)6(

الا(

)8(

الأصل.منسقط

.15:الخازعاتسورة

.12:صسورة

.أ:الغاشيةسورة

.24:الذارياتسورة

ففيهلما.9:ط

"من".:ط

"قولاذا.:الاصلفي
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الضيف.بإكرامله)1(مدحففيه؟لهمإبراهيمإكرام:احدهما

لمجمادبل>:كقوله؛اللهعندمكرمونانهم:والثاني

ذإ؛ومدحهخليلهلتعظيمايضامتضمنوهو<)2(،"مكرموبر

له.اضيافاالمكرمينملائكتهجعل

لإبراهيم.مدحفيهالتقديرينكلافعلى

آخرلمدء)3"متضمن(سلنمقالسلمآ>فقالو؟تعالىوقوله

باسمتحيتهمفإنبه؛حيوهمحااحسنعليهمردحيثلإبراهيم

وتحيةسلافا،عليكسلمنا:تقديره،فعلعةلجمل!محضمنمنصولب

ثابتماسلالم:تقديره،اسميةلجمل!متضمنمرفوعباسملهمإبواهيم

تقتضيالاسميةالجملةانريبولا.عليكممسمقراودائماو

تحيةفكانت؟والحدوثالتجددتقتضيوالفعلية،واللؤومالثبوت

".)!واحسناكملإباهـاهيم

مخاطبةحسنمنهذاوفيأ**إ<،مبهرون>!م:قالثم

:المدحمنوجهان(منه)والتذممالضيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

.!إب!اهيم"مدح:ط

.26ةالانبياءسورة

ا."بيدح:ط

أبوعليهورد(.أه05->صالزملكانيلابنالبياذ"علمفي"التبياذانطر

التحويهاتلمنالتبيالأفيماعلىالتنبيهات9فيعميرهبنأحمدالمطرف

.الفرقبهذايسلمولم66-67(،)ص

لا!ه".طت
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فتذمم،منكرونأنتموالتقديرالحبحدا،حذفانهاحدهما:

ا،ستيحاش،بعضمنفيهلماالخطاببهذايواجههمولم،منهم

!مهذافيالحبتداحذفاذريبولام*؟*ما(،مبهرون>ققىم:قالبل

بل،يكرههبحااحذايواجةلاع!ي!النبيوكان)1"،الخطابمحاسن

.كذا(()2"ويفعلون،كذايقولونأقوامبال"ماةيقول

الذيوهوالإنكار،فاعلفحذف>قؤ!منكرون(!قوله:والثاني

،و>ن!رهئم<)3(،:اخرموضعفيتعالىقالكحا؛انكوهمكاذ

انكرتكم.:يقولانم!الطفإ،*.*ا<>مخكرون:قولهالأريب

الاقالإلخهخففرباو*أاقياسميهخبعخلفجاأهل-إلتفىاخ>:وقوله

وإكرام،الضيافةواداب،الحدحم!وجوفامتضمن(اصأتآ!طوت

الضيف.

"ا)!سرعةفيالذهاب:والووغالن،اق!دء(إلتفراخ>قوله:منها

والاختفاءاترك،الضيفإكرامإلىالمبادرةيتضحنوهوواختفاء،

)1(

)2(

)3(

ألح(

.طمنساقطه"الخطاب...قال"بل

يوفعونقوام4با"ما:جمضعح!قهسلهمثل،الأسلوببهذاكحيرةاحاديثوردت

أنساعنلا،)05البخاريأخرجه7(".صلاتهمفيالسصاءإلىألصا!!م

البخارياحرجهأصنحه؟"،المحيءعنينؤهوناقوامبالما"ما:فقوله

عائشة.ع!)2356(ومسلم"73(961،1)1

"بسرعة((:ط

"يعوض،.؟ط

لا6



يخبارديتشاقل،منبخلافوهذاللحياء،)1(يعرضهوألاتخججله

ماويزن4النفقةصرةويحلمنه،بمرأىيبر!ثم،ضيفهعلى

تخجيليتضمنمماذلكونحومنه،بحراىالإناكاويتناوليأخذ،

الامرين.هذينتنفي"راغ"فلفظة،وحياءهالضيف

بأذالإشعارمنفيهلمااخر،مدجأق!دء!ه>إلص:قولهوفي

يستقرضانيحتاجلاوانه،اهلهعندحاصلةمعدةالضيفكرامة

حاصلالفحيفنؤل)2(إذ،اهلهغيرإلىيذهبولا،جيرانهمن

عندهم.

:المدحمنانواعثلاثةيتضمنافي112<سحيهخبعقلفجآ>:وقوله

بهجاءوإنحا،بهيرسللمفإنه،بنفسهضيفهخدمةأحدها:

.)3(
لخمسه.

منليتحيروا؟ببعضهيأتهملمتامبحيوانجاءهمأنه:الثاني

شاءوا.مالحمهاظايب

،الأموالنفائس!منوهذا،بمهزوليليسسمينأنه:الثالث

ذبحهعلجههانكرمهفمنبه،يعجبوذفإنهم،السمينالبقرةولد

.وإحضارة

)1(

)21

)31

ط،ق؟"قرى،.

،نفسه".:الأصككى

".أحرى"اداب:ط
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إحضاروهواخر)أ"،واددبلمدءمتضمن>إليهم(:وقوله

فيالطعاميهتىءمنبخلاف،الضيف)2(أيديبينإلىالطحام

عليه-فيورده؟ضيفهيقيمثم،موضع

فإنهاخر)3"؟وادبمدحفيه<ا*شنيتاكلولتالالمحال>:وقوله

عرضعصيغةوهذه-(،؟لاتا!وت>:بقولهالاكلعلحهمعرض

،الطعامفيايديكمضعوا:يقولمنبخلافيالتلطف،مؤذنة

ذلك.ونحوتقدموا،كلوا،

-

منياكلوذلارآهملمالانه(؛خيفهمئغ>فأؤجس:وقوله

أكلإذاالضيففإنشر؟(الحمنهميكوناذخوفامنهماضحرطعامه

ذلكمنهعلموافلما،بهوانسإليهاطمأنالمنزلرلبطعاممن

لاإسحاقالخلاموهذا<،+ش؟*معليصبغغودبثثروهتخفلا>قالوا

الاعقيمعجوز:وقالتذلك،منعجبتامراتهلأن"إسماعيل

سريتهمنفإنهإسماعيلوامابالولد؟"]لي[)فأنى،لمثلييولد

،61(
هوداسورةفيسبحانهبينوول،ولدهواولبكوهوكانهاجر،

هذهفي(لأصنريعموبأسحىورأءومنبإشحقفبشزتها>:تعالىقولهفي

)2(

،3(

)4(

)6(

يدي".ط:9

.اخر""آداب:ط

.""معهم:ط

.ق،طمن

.71.ألاية

+(1!فصكت:ط
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نفسها.القصة

ضعفبيانفيهوتجهها<؛فصتهتصرةس!آفرأت!>فاقتلت:وقوله

عندالوجهوصك)1"الندبةإلىبادرتإذثباتها!وعدمالمراةعقل

الاخبار.هذا

خطابعندالمرأةادبحسنفيهأنمإا(جمؤزعقيموقالت:وقوله

فإنها،الحاجةبهيحأدىماعلىالكلاممنواقتصارها،الرجال

ذكرعلىواقتصرت،عقيمعجوزانا:تقلفلمالمبتدا،حذفت

هودسورةفيوأما،غيرهتذكولم،الولادةعدمعلىالدالالسبب

)2(.بالتعجبوصرحت،إبراهيمومنمنهاالمانعالسببفذكرت

القولصفةلإثبابمتضمن<رتبثقالكذلك>قالوأ:وقوله

]له[)3،.

صفةلاثباتمتضمن<(شنراتعليمآلحكيمهوإن!>:وقوله

خلقهمافجميعوالامر،الخلقمصدرهمااللذينوالعلمالحكمة

عنمصدرهوشرعهأمرهوكذلك،وحكمتهعلمهعنصادرسبحانه

وحكمته.علمه

يشضمنفالعلم،الكماللجميعمتضمناذوالحكمةوالعلم

!.11،!،ق:"بالعجب

ط.)2(!ت

)3،منط،ق.

97



والسمع،والبقاء،]والقدرة[)1(،،القوميةمنكمالهاولوارمالحياة

.التامالعلميستلرمهاالتيالصفاتوسائروالبصر،

والوحمة،،العدلمن)2(،الارادةكمالتتضمنوالحكمة

أحسنعلىمواضعهاالاشياءووضعوالبر،والجود،،والإحسان

.والعقابالثوابوإثبات،الرسلإرسالويتضحنهها،وج!

فيالقوآنطريقةهيكما"الحكيم"،اسمهمن)3"يعلمهذاكل

علىوالإنكار،الحكحةبصفةالعطيمةالمطالبهذهعلىالاسحدلال

حكمته)!(فنفسباطلا.أوسدئأوعبث!الخلقخلقأنهيزعممن

القولينأصحكانولهذا،والعقابوالثوابوالقدر،الشرعتتضمن

علىالعقليدلمابتفصيلوردالسمعوأن،بالعقليعلمالمعادان

إثباته.

سبحانهاللهوأنذلك،علىوجدهاالقراذطريقةتأملومن

تارةالمعادإمكانعلىتدلالتيالمعقولةالا!ثاللهميضرب

،"المقدور)إمكاذعلىالدالةالقدرةادلةفيذكر،أخرىووقوعه

لوقوعه.المستلزمةالحكمةوادلة

بحمد-مغنيةكذلكوجدهاالقرانفيالمعادأدلةتأملىومن

)1(ط،!:"و!ا.

.("الحلملا:ط(21

صفةلا."فحينئذ:ط)3(

.("ليعادا":ق،ط(لحا

دا.لإنصاف"ا:ط(5)
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المطلوبإلىموصلةشافيةكافيةغيرها،عن-عبادهعلىومنتهالله

الناس.منلكثيرالعارضةالشبهعنللجوابمتضحمنة،بسرعة

رايتلماكبيزا،سفزاذلكفيكتبتاللهمنالتوفيقساعدوإن

وسرعة،والهدىالشفاء،من[لقرانإليهاارشدالتيالأدلةفي

والجوأبالشبهموايمعلىوالتنبيهالبيان،وحسن)1"،الإيصال

منغيرهبخلاف،اليقينمعهويشروا)2(الصدر؛لهينثلجبحاعنها

3(.أالتفصيلموضعهذاوليس،ذلكمنالعكسعلىفإنها،الأدلة

الربعلمعنوامزا)!(خلفاالأشياءمصدرانوالمقصود

وخكمخه.

لاقتضائهاالاسمينهذين(]بذكر[)القصةهذهواختصت

لحثلهمايولدلاابوينبينمولو؟تولدمنالنفوسلتعجبلهحا)6(؛

اقتضتالحكمةوكونالايلاد،هذابسببالعلموخفاء،عادة

الآيةفيفذكر؛المعروفةالعادة]غير[)7(علىالولادةهذهجريان

ا".أ،ط،ق:"ديكثرل!

أ-"3)1/الموقحين(("إ-كللامفيعليثاوتكلمالأدلةهذهبعض!المؤلفذكر2،لي

1(.8؟

والأمر((.الخلق"مصدرةق،ط3(لد

.ق،طمن)؟(

."لاقتضائها":ط(هلي

.ق،طمن(6)

."لهلاك":ط)7(
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الخلقهذابسببسبحانهلعلمهالمتضمنوالحكمةالعلماسم

بموجبإخلاليغيرمنموضعهوضعهفيوحكصته،وغايته

الحكمة.

لوط،دوم)1(لإهلاكإرسالهـمفيالملائكةقصةسبحانهذكرثم

رسلهتصديقيتضمنماهذاوفي،عليهمالمسومةالحجارةوإرسال

؛والعقابوالثوابالمعادعلىوالدلالةلهم،المكذبينوإهلاك

علىالدالةالأدلةاعظممنوهذا،العالمهذافيعيانالوقوعه

ربهم.عنبهاخبرواماأ3(وصحةرسلهصدق

امنبيتخغيرفيهاوجمذنافاباألمؤصصينمنفيهاكانمنفأخرتجنا>؟قالثم

؟الكلاماقتضاهلسزهناوالإيمانالاسلامبينفغرق*؟ا<)3"،ف!الين

،العذابمننجاةإخراجفهو،النجاةعنعبارةهناالإخراجفإذ

011وباطناظاهزاللرسلالمتبعينبالمؤمنينمختصهذاانريحبولا

أ2(الموجودونكاذلصا!هه؟صلم!الينمنف!هاغيربيسخفاوحدنا>:لهوقو

منكانتلوطامراةلان؛عليهمالإسلاماسماوقعالمخرجينمن

الموجودينالبيتفيفكانتالظاهر،فيسامةوهي،البيتهذاأهلى

،لوطامراةخيانةعنسبحانهاللهاخبروقد.الناجينالقومفيلا

)1(

)2(

)3(

)؟(

؟.:"لصحة

35.36-:الذارياتسورة

"(.!الحوجودين:الأصلفي

!!"قومه:الأصملفي
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وليست،معهموقلبهااضيافهعلىقومها)1"تدلكانتانهاوخيانتها

منوليستظاهزا،المسلمينالبيتاهلمنفكانت،فاحشةخيانة

الناجين.المؤمنين

منلهتبينمواضعها،والفاظهالقرآنأ2"دلالاتوضعومن

حكيممن)3(تنزلهمعهويعلم،العقوليهز)3(ماوحكمهاسراره

حميدا

الإسلامانوهوالمشهور،السؤالعنالجوابخرجوبهذا

وقاعدةالأخصن،منالأعم()استثنىفكيف،الإيمانمناعم

العكس؟تقتضيالاستثناء

الوجود،فعلعليهوقعممافسخثنين)6"المسلمينانوتبين

)8".الناجونالمخرجونهمبل)7(،منهممستثنينكيروالمؤمنيز

<)9(،3*إألأليمآتعذابيخافونلدينءأيةفيهآوئربهنا>:تعالىوقوله

،1(

،2(

،3(

الح(

)6(

)7(

)8(

،19

.""دلالة:!:ط

.!لايبهر:ق:ط

".تزيل"انه:ط

"استثناء!.:ط

"الحسخحنيمت".:ق،طوفيبالياء،الأصلفيكذا

."امنه1:!ل

"الإيحاذكابفيهنامابخحوالايحينعلىتيمجةابنالاسلامشيخكلامانظر

؟47،.4-لأ3)7/الفتاوكما!"مجصوعضمنالاو!حط!

37.:الذإرياتسورة

.301ةهودسهسرة
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هذافيفعلهاالتيوعجائبهسبحانهالئهاياتانعلىدليلفيه

متبهاينتفحإنما،رسلهصدقوعلىعليهدالهاثارهاوابقىالعالم

:ااخرموضعفيتعالىقالكما!اللهعذابويخشى4لالمعاديؤمن

سيذكرامن>:تعالىوقال،"أ()الأخرحعذأبخافسلمنلأيةذلك!ت)ق!

!)2(-.*(نحم!ئ

اصابهمقومهؤلاء:يقولانغايتهبالاخرةيؤمن،منفإن

،والسعادةالشقاء)3"فيهالدهررالولا،كيرهماصابكصلالدهر

والمواعظ*بالاياتينتفعالذيفهومنها،واشفقبا،خرةآمنمنواما

الافهامتفاوتعلى)؟(والتنبيهالتثميلهوإنمابهذاوالمقصود

يهذاواعتبر،كنوزه")وإثارة،أسرارهواستخباط،القرانمعرفةفي

يشاء.منيؤتيهاللهبيدوالفضل،غيوه

فصال

يأنسرفيةاطلبالسفرلهذاتحوللماالقلبأنوالمقصود

بالتأنيبلائفااومناقضما،معارضاإلايجد)6"فلمالسفر،فيبه

،1(

أ؟،

،3(

)؟(

)6(

.01:الأعلىسورة

.""ال!قاوهخط

والمثسل(1."التنبجه.ط

"آثار"(.:ط

لجد".أ)فلا.ط

.طمنساقط"ومعوضا("
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الكلوليتمعرضا،الحركةهدهعنفارغااوومعزضحا)1"،مصرخا

يطرحولموطريقكخلاكمنإليكاحسنفلقدهكذا،كالوا)2"

القائل:قالكما؛عليكشره

)3(وإجمالإحساذالناسأكثرمنبهالقبيحتركزمننلفيإنا

الزمانهذافيفالمطلوب،الناسمنالمعروفهذاكاذوإذا

إلا،والاعتراضاللائمةوترك،بالإعراضالسفرهذاعلىالحعاونة

لها.قيمةلاباردةغنيمةفيكوننادرايقعانعسىما

ء،)!
بل،النيمةهذهعلىسيرهفيالعبديتوقفلاانويخبغي

علىدليلطلبهطريقفيالعبدفانفرادغريئا،وحيذاولويص!ير

المحبة.صدق

علم(،)الوريقةهذه!منتهاالتيالكلماتهذهفينظرومن

الهجرةوسفر،والتقوىالبرعلىالتعاونبهيحصلمااهممنانها

وجعلهابكتابتها،مسطرها)7"قصدالذيوهذا)6(،ورسولهاددهإلى

،1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

لرى(لم.صا"كل:ق،ط

(.الواحديب!رح711)صديوانهفيللمتنجىالبجت

ينجغي("."ولاةط

."لورقةا":ق،ا"تقاا!را":ط

لما.وهو":ق،ط

."سطرها":ط

أحدأ"."توافي:ط
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واشهد.العلمطلبفيورفقائهاصحابهإلىالسابقةالصعجلةهديف

،بالقبوللقابلهامن!ماحد)1"منتوافحهلوشهيذا-باللهوكفى-الله

صاحباهدىماافضلمنوعدهاوتدبرها)6(،تفهمهاإلىولبادر

-!اذ،الخبريةالركبماجرياناتمنهذاكيرفإن،صا!بهإلى

الرخصغايةفيوهي،قليلةففائدتهاإليها-]النفوس[)3(تطلعت

يهديهاالح(الخكمةمنكلمةالنافعةالهديةوإنماجالبيها،لكثوة

المسلم.اخيهإلىالر!ل

العالمفيهمالذينالأمولتبمرافقةفعليهالسفرهذاارادوعن

الأحياءموافقةمنوليحذر،مقصدهإلىبمرافقتهميبلغفإنهاحياء،

فليس،طريقه"]عليه[!يقطعونفإنهماموات،الناسفيالذين

الحفارقة،هذهمنلهواوفق،الصرافقةتلكمنانفعالسالكلهذا

القلوبتحياموتىاقوامبين"ششانسلف)6(:بعفمنقالفقد

بمخالطتهم".القلوبتموتاحياءاقواموبين،بذكرهم

)8(نطرهفإن،جنسهوابناءعشرائه)7(مناضرالعبدعلىفما

)1(

)2(

)3(

"5(

)6(

)7(

)8(

.طمنساالطة"وتدبرها!

.ق،طمنزيادة

.طمنسافطةالحكحة"أ)من

.ق،طمن

".السلف"بعض:ط

.أ"هئرعشاالم:ط

لا."فنظره:ط

."أين":ق،ط
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سلكوا،ايهأ1"والسلوكومباهاتهمبهمالتشبهعندواقنةوهفتهقاصر،

معهم.أ2(يدخلانلاحبضبماجحردخلوالوححى

)!ما،س،)3،مو
اشباحهممنصحبةإلىصحبتهممنهمتهتردت!متى

استحدث(،مشهود!لاالعالمفيالجميلةوآثارهمومحاسنهم،مققودة

كاذوإذغويئا،الناسبينوصاراخر،وعملااخرىهمةبذلك

الناسمايرئمحبوبكويبولكنهنسيحا،و[أ6(]!شهورافجهم

)7(
]ستظاع،ماالمعاذيرلهميقيمفيه،هومايرونلاوهمفيه،

)8،رو
بعينين.فحهمسائؤا،وظاقتهبجهدهوينصعحهم

ويواليهم،وينهاهميأمرهمبها؛والنهيالأمرإلىناظرةعين

عليهم.ويستوفيها،الحقوق)9"إليهمويؤدي،ويعاديهم

لهمويدعويرحمهمبهاوالقدر،القضاءإلىناظرةوعين

بأميريخللا)01(فيماالمعاذيروجوهلهمويلتصحقلهم،ويستغفر

.""يدخلهةق،ط()1

"."صرف:ط)2(

"عن(".:ط)3(

"."مههـجودة.لتى،ط)4(

.طمن)5،

.طمنساقطة"هم(1)6(

"يحضهم".:ط)7!أ

".!ل!م:ط)"(

"لم(".:ارفي)9(

.991:الأعرافسورة(91لي
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ومعذرته،وليخهورحمتهبسطتهو!معتهمقد،لثحرعبنقضيعودولا

عنوأغوضبآلعضفوأمىأثعفو>ضذ:ئعالىقولهعندواقفَا

حسنمنالايةهذهتضمنتهلحامتدبزا-((!1(،39فيآتجهلين

فلو.شرهممنوالسلامة،فيهماللهحقواداكا،الخلقمعالحعاشرة

منعفاماالعفوفإن؛ولفحفتهملكفتهمالآيةب!ذهكلهمالناسآخط

أموالهممنبذلهوولعحعهم)2"،طبائعهمبهوسمحتآخلاقهم،

إليه.امنهممافهذا؛واخلاقهم

بهتشهدماوهو،بالمعروففأمرهم؛إليهممنهيكونماواما

به.اللهامرماوهو،خسنهوتعوفالعقول

الانتقاموترك)3"،عضهمفالإعراض!؟جاهلهماذىبهيتميماوأما

لها.والانتصارلنفسه

هذا؟و!اءللعبدكماليفأي

والسياسة؟المعاشرةهذهمناحسنللعالموسياسةمعاسرةواي

الشراعني-العالممنيلحقهدثتركلفيالرجلفكرولو

سبجهوجد-اللهمنوالؤلفىالرفعةلهئوجبلاالذيالحقيقي

مافكلبها،القيامفمعوإلاببعضها)4"،اوالثلاثبهذهالإخلال

)11

)2(

)3(

)4(

((."ووسعه:الأصلفي

."اعنه1:ط

."ا)بعضها:ط

.طمنساقطة"كان"
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فإنهالظاهر،فيشراكاذ)1(وإنلهخيزفهوالناسمنلهيخضل

خيزإلامنهيتولدولا(،]بالمعروف[)!بالأمرأ3(القياممنمخوئد
3(!!أ

جآ!وبآلاقكالذينإن>:تعالىقالكما؛وأدىشزحالةفىوردوإن

روطص-كلحء،

لن!هيه:تعالىوقال"،لكم<)خترهوبللكملثرامنكؤلاتخسبؤعححبه

.<)6"أدلهعلفتوكلعت%فالأضفىوشاورهغوأسصعنهغفاعف>

الخلق؛وحقاللهحقمراعاةالكلحاتهذهتضمنتوقد

فياساءوافإن!رسعولهح!فياواللهحقفييسيحواانإمافإنهم

اغفرفاسألنيحقيفياساءواوإذ4عئهمبعفوكذلكفقابلحقك

بمشاورتهم،الرايمنعندهمماواستخرج،قلوبهموالشتجلبلهم

فإذا،النصيحة)7(وبذلهمطاعتهماستجلابفياحرىذلكفإذ

)9(،اللهعلىتوصابلذلك،بعداستشارةفلاامير)8(علىعزمت

المتوكلي!.يحباللهفإنامرك)09"؛منعليهعزمتلماوامض

)1(ط،ق:"يتولد".

.طمنساقطة"القيامل21!

.ط!ن)3،

.11:الخورسورة)4(

.951:عيرانالسورة)5(

.""دذل:ط(6ل!

.طمنساقطةأمر""على>7(

.طمنساقطة"الله"على)8(

"."أم!ه:الأصكفي)9(

قما.،طمن(أ)+
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وقال،رسولهبهااللهأدبالتي[أأ"الأخلاق]منوامثالهفهذا

عنها:اللهرضيعائشةقالت.*()2"1ا3عظييخلتيلعكهـإدك>:فيه

"31".القرآنحلقه"كان

اشياء:بثلاثةإلا(تتمألحلاوطذه

جافيةالطييعةكانت"إذا)فأماطيئا،1العوديكوناناحدها:

يخلافوعملا،و!رادةعلفاذلابمزاولةعليهاع!ريابسةغليطه

الحرثتريدإنمامستعد!فإنهاالقياد،السلسة[للينةالمنقادةالطبيعة

والبذر.

والننالبطالةلدواعيقاهرةكالبةقويةالنفستكونان:الثاني

قفرهاعلىالنفسقتقولمفإن،الكمالأعداءهذهفإن،والهو!

.مقهورةمغلوبةتزللموإلآ

يميزمنازلها،يئها)6"وتنفىالأشياء،بحقائقشافيعلم:الثالث

.والجوهرةوالزجاجة،والورمالشحمبينبه

)1(

،2(

)3(

)5(

.4:القلمسو!ة

عخها.بابنوسبنيزيدطريقمن)803(المفردالأدبفيالبخارقيجهأض

ماجهوأبن)6؟7(ومسلم188(،19112،111،)6/احمدوأخرجه

عخها.اخرىطرقمن)2333(

يتم".لا"وهذا:ق،ط

"إن((.ةط

.قمنساقطةثنزيلها!..قهرها.ا)علئ
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فهوالتوفيقوساعده)1(،الثلاثةالخصالهذهفيهاجتمعتفإذا

العناية.لهموتمت،الحسنىربهممنلهـمسبقتالذفي)2(القسمم!

أ)مثل:!ج!النبيقولفيالمذكورودطالاولالقسمهموهؤلاء

.تقدموقد،الحديث"والعلمالهدىمنبهالدهروبعثنيما

فصل

إلىواشياء،الركباخبار-وا!ضاهعنهاللهرضي-الشيخذكرثم

والانقطاع،وحدهاللهمعاملةهوإنما:واخرهالامرواولهذا،:قالاذ

المقامهذاالعبدوفىفلو،إليهالافتقارودوام،القلببكليةإليه

عنه،ودفاعهولطفهوبرهربهفضلمنالعجيبالعجبلراىحقه

فيلهو[لمحبةالرححةوإسكان،إليهعبادهبقلوبوالإقبال

وظلمناوجهلنالومنا،عليناغلبربنا:نقولولكن،قلوبهم

والتقصيو،بالتفريطمقروننحنفها،منهشي؟ادلمروإساءتنا

إلىلمجلنا!نإنحقير،ذليلإلافليسوجاهةعندكمناادعىومن

أسفاهوواحسرتاهفوا؛وخطيثةوذنبوعجزضيع!إلىجملناانفسنا

طاعتكإيثاروعلى،سواكاحل!كلغض!بولو!رضاكعلى

معك.المعاملةصدقوعلىسواهما،ماعلىومحبخك

غضابوالانامترضىوليخكمريرة!الحياةتحلوفليتلث

)1(

)2(

.""الثلاث:ط

".الذيالقسم"فهو:ط
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خرال!العالمينوبينوبيخيعامروبيئكبينيالذيوليت

ترال!)1(الترابفوقالذيوكلهئنفالكلالودمنكصحإذا

كانكلمابثلاثالتطويلهذامنكثيومنيخنيكانوقد

قلبهلوحفيالعبدنقشهافلوبعف،إلىبعفالسلفبهايكتب

"منةوهي،يستحقهمابعضذلكلكانالأنفاسعددعلىيقرؤها

اصلحاللهوبينبينهمااصلحومن،علانيتهاللهاصلحسريوتهاصلح

".دنياهمؤونةاللهكفاهلآخرتهعملومن،الناسوبينبجنهماالله

بيدوالتوفيقإنيتها،ولمئتهاوجودها،برهانهاالكلماتوهذه

.سواهردثولاغيوهإلهو،،الله

هذهفيالأصحابوليعذر:وارضاهعنهاللهرضيقالثم

محرور.وتنفسمصدور،نفثةواللهفإنها؛الكلمات

كثيراحبلا!منالحيوفياحجهمنارىلاطوفياقلحث

ومنهوالخبر،المبتدافهوبعضحا،بعضمهاكلقدمننفسفهو

.الطربومنهالخناء

يجاريهصبولاليلىحديثيطارحهوجل!اخوالخيامفيما

؟مزارهعنههوشط،ديا!هعندهبعدتم!مطارحةمحبكمفأحب

قيل:كحافهو

والبيت2،.لح)1/ديوأنهفيالححدانيفراسلأبييلةطوقصيدة!الأولاذ)1(

(.الواحديبشرحلأ"6)صللحتخبيقصيدةضحنالثالث
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ديارهعليبعدت!ان]مني[والحشاالجوانحبينثاوئايا

اعشا!هتقطعتتصلهلمإنهائميحبك!لبعلىعطفا

اؤطارهانقضتوماعليكاسفَانحبهيقضيئفيككئيباوارخم

استارهأأ(تهتكتعنهنحوكوكلماالغراممنيستفيقلا

يستروحمماوهذا،شجوهالىوامئالههذايصرفشجمذيوكل

يقرلنالقلبإذهيهاتوهيهات،ا،سترواحبعضالمكروبإليه

لهممرلاالذيمسخموهفيويستقر،موضعهفييوضعحتىقرارله

قيل:كما،سواه

مصيعفلمثفهوإنا؟بغيرم!ضععيرديالقلب!ضعت!اإذا

كرايةفيشرحتهقدجدا؛شريفمعئىالبيتهذاوتحت

اعلم.واللهمقردة)2(،

.البابهذافيوارضاهعنهاللهرضيالشيخذكرهماآخرهذا

الهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

ودمحلم.وصحبه

تمت

)أحأ

)2(

وأورد103(.)!/الو!ات""فواتفيللصرصويتمصيدةمنالأبيات

21(.)صلماالمحبين"روضةشيمنهاثلاثةالصؤلف

.31(3169-)9/"الفتاوى"مجيوعفيعليهتيمةابنالاطصلامشيخكلاموانظر
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ياتا16فهرلس*"

ا،حاديثفهرسيرا!

الشمعرشهرس"

الأعلامفهرس*"

العلميةالفوائدنمهرس!

القرآنوعلومالخنسـيهر-

الحديث-

والنحواللخة-

متفرقةثدفوا-

ضوعاتالحوفهرس!

سدلمطا

79

101

201

401

501

501

601

601

701

901





ألاياتفهرس

[01؟]البقمرة/*:*(أليصصعذابهـللفركلب!

،1!6-661/]الباترة<أثبعوالذيتمنأتبعواتذينت!برأا-!

[177دقرة/]1<!انمغ!بائمشرققبلوجوهكغئقىلوأانألبز!ليس7!

[أ3"/لبقرة]<لصياماعليكمءا!وأكنبالذينيهايها>

[187ل!رة/]1تفرلبىها!فافلاأدتهحدودت!ك!

[؟؟9ةل!البز]تعخاوهأ(فلاأدلهحمدو3تقث)

[أ!9ان/عىالأآلاتى!قوشاوذمممواشتقفرلهمعتنهغفاعف>

95[الفء/أ!منتمامصوأولىالرسولأوأساللهأصءامنوألذينيايها)

[65]النساء/!هم<فيماشجريحكموكحتئيؤمنولتلاورئكفلا>

[135ء/ا!أ!دنهلئهداءلق!طيامين!ومنو(كونوا!الذينيأيها!ط

عما1ئدة/لحاا]<لمقودلاأؤفواصنواءالدجمتأيأيهاث!

[أ]الصاندة/للإوألموي<>ونعاونوأعلى

-!--دصس
[8]ادحاندة/لق!ط<باشهداءلنهقوجمتكولؤام!

98[/]ا،نعام<؟*ببهفريتبهالتسواقؤمابهاقؤلاءفقذو!طاصماليهفزفإن!

[3-1اف/]الأعر(محرجكحدركفىيكنفلالكإآنزلبهتص!لمضقا>

93[-37]ا!حراف/!تايتهكذبأوكذباأللهعلفزىممنأطلافمن)

79

56

7

لم3

13

13

يم9

33

43

35

46

53



[991ايأعرأف/أإ!إرزإ<لجهينىعنوأعرضىبائعضفألعقووأئسخذ)

لح[؟الأنفالا/]<بينؤعنكأمنويضىيئنؤعنما!لفصني!م!

[5؟التوبه/]11<اش.متربصولفمع!مقزبصوأ)فا>

[أ؟5/التوبةألأنصار<والمفجرينمئلأولونألشبمودفو>

[!1]!د/(؟!يعقوب!شحقورآءومنبإسحقفبشرتها>

[301]!ود/الأخرؤ(عذأبخافلمنلأيةلكذ!إنمهث!

[17]الرعد/بقدرها(أوديةمفسالت!ا-الستما!تأنزل!

88[/]النحلعذابا<رذنهمللهآسيلعنوصدواا!واالذبت>

[17/]الكهفأئ!هئد<فهوأللهيهدمن)

[؟6نبياء/لأا]1<؟ش.فئهرموتكلوببلم!

[211]الأنبياء/(أل!خقوربضابالحقآضكلرتفل)

[11النور/]من!<عضحبةجاءوبالاقكلذي!اإن!!

[5لحر/]افي<الرسولوأطبعواآلئهأطيعوأفل)

[23/]الفرقان(ا<؟إ-فنم!وراهبل!فجعلتهعملم!عملواماإدو!دمآ>

7؟[/لفرقان]1لأ<.ذإاسيلأالرسولحاتخذتدئيتى)

[؟9-27]الفرقاذ/(يدتهعكآلظاسلميعضويوم>

88[/]النمل(جامدصتحسهاألجالولرى>

89

8"

7؟

22

95

78

؟8

62

75

22

98

04

95

66

51

07



[6/ابلأحز]1<أنفسهممنبالمؤمينأوكلنبىأ>

36[ا،حشاب/]ا(ورشول!+أم!اأدثهقضىإذاولامؤمةلمومنكاكوما>

[68-66/ابالأحز]لا!(افىوجوههمتقلبيؤم>

[12]ص!/(لخحمأنجوأأتخلاهوهل!)

46[/]فصلتا<9*،لفعب!دايظفضومارئك)

!6[]ادزخرف/<عدولبغص!بقفحهويؤمصنملاخلأكلا>

[1!/]الحجرات(شنا<قولوآولبهنتومخوألمقلءامثآلأعطأبأل!!قا)

[03-2؟/أر!اتا!]ا(؟لإ*ألكرمينأبرهيمضحتفصديثأئكهل)

[36-!3/]الذا!ياتبز<شأئعؤشمينمنفيهاكانمنفأخرت>

37[]الذأريات/(*3لأليمالعذأبمجافونلفذينءألةهـيهاوتركنا>

!صعهصد-5
[05/]الذاريات<اللهإدففروأ>

[؟1]الطور/باءيمى(دريحهمئئحئهمومواالذيئوا)

[؟]الخجم/*إ-ا(يوحمطوضىإلاهوأن!ه

7![-75]الواة!حة/ا<5!ألخوفصبصؤ!قسصأفلا!)

[؟2ا!حة/1<فنهمرسصولاالاضتنقبع!ألذ!طهو!و

[5]الجحعة/محص!ها<لتمئمالور!حملواثذينآ>

[9/لجمعة1ألحمط<يوممنللضلؤاذاتودكلصءأمنواالذينجأتها>

99

31

93

52

74

67

7

71

82

83

16

65

23

92

06

61

43



[،/]الفلمض؟*لأ(عظييلعكظقىهـإثكمثة

لم[-1/القيامة]<*منم%لقيمةادؤم!أقم!ملآمها

[4151/ا!أ!ةأإ<-جمصيرنفسهعكألالن!نبلط!

[أ!/عاتلنازا]ا-.*ا!موكآجهحمدأننكهل+!

[91-51لتكوبر/]1*"-ا!وبألخ!سأقسمف!مال!

[1،،س/أ]أ<ا!/*يخثئسيذكرمن>

[1/شيةالخا](*لأإصلفشم!أيثصدنشكأهل6!

001

59

03

26

لأ3

03

؟"

74



الأحاديثفهرس

والإثم"البرعنتسأل"جئت

"...والطاعةالسمعالمرء"على

مثه"افقههومنإلىفقهحامل"فرب

"القرآنخلقه"كان

كذا"يقولوناقوامبال"ما

"...الهدىمنبهاللهبعتنيما"مخل

"...واحتساباإيمانارمضانصام"من

!(1-.واحتساباإيماناالقدرليلةقام))من

عنه"اللهنهىماهجرمنالمهاجر"

منك("بك"واعوذ

إليك"إلامنكمنجىولاملجأ"،

".0متكىء.شبعاذرجل"يوشك

101

سمعانبنالنوالس

عحرابن

ثابتبنزيد

عائشة

الأشعركماموسىابو

يرةهربوا

هريرةبو

عمروبنعبدالله

عائشة

عازببنالجراء

معديكرببنالمقدام

6

63

09

76

61

9

9

91

17

17



القافية

دواء

قريم!

غضاب

أقهـ

كثير

ئرالسرا

هرياد

نفسي

مضفع

منقطع

بذاكا

إجمال

لالاو

ندما

البحر

وافر

طويل

طويل

متقارب

طولي

طويل

كامل

وافر

طويل

بسيط

وافو

بسيط

كامل

منسرح

الشعرفهرس

القائل

معبدبنمسلم

جميل

الححدانيابوفراس

القيسامرؤ

صويلصرا

لخنسماءا

المتنبي

تمامابو

201

الصفحة

92

23

29

92

29

26

39

لأ8

39

5"

لأ2

"5

58

22



فسلموا

ئمعالدا

عيانا

يجاديه

طويل

طويل

طويل

بسيط

القيمابن

301

3

96

!0

29



.السلامعليهإبراهيم

....حنبلبواححد

.لسلامعليهإسحاق

السلامعليهإدمحماعيل

..."..."البخاري

....الصديقابوبكر

.........يهرلفىا

!...!.،.!الشافعي

.....حبيببنطلق

+.الجيلانيعبدالقادر

...لسلامعليهلوط

.01السلامعليهموسى

..سحعانبنالنوالس

..........هاجر

.السلامعليهيعقوب

الأعلامفهرس

401

71،97

00045

لا0008

00078

00041

00028

41

04

2!...

00082

+..؟7

7"...

00078



العلميةالفوأئدفهرس

ن1القروعلوم!!التفسيو

القرآنفياليرخصال

القرآذفيوالهجرةالإيمانبينالاقتران

البقرةسو!ةمن-166167الايمينتفسير

عمرانآلسورةمن915الايةتفسير

النساءسورةمن95الايةتفسير

النسا-سورةمن65الايةتفسير

النساءسورةمن135الايةتفسير

المائدةسورةمنالئانيةالآيةت!سير

الأعرافسورةعن93-37الآياتتفسير

التوبةسو!ةمن001الايةتفسير

النورسورةمن54الايةتفسيو

وبيانالذارياتسورةمن03-24الاياتتفسير

الاسرارمنتضمنتما

الطورسورةمن21الآيةتفسير

الجمعةسورةمن4-2الآياتتفسير

501

لا

91

56

98

2؟

25

33

53

95

71

65

06



الحديث*

61بالقلبوهجرةبالجسمهجرة:نوعانالهجرة

71منك"بك"واعوذ!:قولهمعنى

161."..الهدىمنبهاللهبعثنيما"مثل:حديثشرح

والنحواللغة*

بينهمماوالفرقوالتقوىالبرمعنى

1011التقوىاشتقاق

31والعدواذالإثمبينالفرق

3""اللي"معنى

؟5الأمر""اوليمعنى

"2والايماذالاسلامبينالفردت

82النافيةبلاالقسمتصديرسبب

173الاستفهامبصيغةالكلامتصديرسبب

34لرس!ول(واطيعو1للهوأطيعو>:تعالىقولهإفيالفعلإعادةفيلسر

تعالى:قولهفيالمحذوفتقديرفيالنحويينبينالخلاف

137<تقدلوأأنالوى+اتتبعوفلا>



متفرقةفوائد

للمؤلفالميحيةالقصيدةمطلع

القرانادلةفيكتاببتاليفالمؤلفوعد

بيتشرحفيللمؤلفرسالة

الأحكاميهااللهعلقالتيالاسحاءم!امثلة

والرسولاللهإلىالنزاعمواردردوجوب

الكحالصفاتلجحيعمتضحنان"الحكيم"العليم

701

3

81

39

12

46

97





الموصورعاتفنر

000000000005+..005التحقيقمقدمةلا

.........الرسالةهذهمباحثاستعراض

00.000000000000005....."طبعاتها

.....!!.الطبعةهذهفيالمعتمدهالاصول

.........00000000005التحقمقمنهج

.............الخطيةالنسخمننماذج

المحققالنصة3

...................المؤلفمقدمة

ولال!نقوئالبر!وتعاونواعلى>:تعالىقولهتفسير

....00005-..........والعدوق<

مصالحجميععلىاشتملتالايةهذهأنبيان

.........0000000ومعادهممعاشهم

.....00000كلهالدينجحاعوالتقوىالبر

وتصاريفها.المادةهذهواشتقاق"البر"حقيقة

0،05البقوةسورةفيذكرتكماالبرخصال

اوالظاهرةوالشرائعالإيماناصوليشملالبر

901

تملاأعلىئعاونوا

فيالعباد

القلبيةلاعمال

!

ه

6

7

9



0000000000000000000000008لهـاوخصا"لحقوىا"حقيقة

....0000000000000000!.حدهافىحبيببنطلققول

.....،........!......للاحتسابالايحاناقترانسبب

00000000011بالاخساحدهمااقترانعندوالتقوبطالبربينالفرق

111-0000000000001الناقعالعلمهواللهانزلطمابحدودالعلم

..................مفسدتينإلىيؤديبهاالعلمعدم

...........-الأحكامبهااللهعلقالتيالاسماءمنامئلة

11

.........000000000000000-.الايةتفسيرإلىعودة

00000000000000000000031"و"العدوان""الإثمبينالفرق

1؟.......الدهوبينبينهوواجبه،الخلقوبينبينهالعبدواجب

00000000000000000000041الواجبينهذيناداءيتمكيف

1!............!ورسولهاللهإلىالهجرةهوالاهمالمقصود

...........بالقلبوهجرةبالجسمهجرة؟نوعانالهجرة

....................!.ومثتهاهابالقلبالهجرةمبدا

16

لأ1

00000000061-...............إليهاللهمنالفرارمعنى

00000100000000000071منك"بك"وأعوذ:جم!م!1قولهمعنى

......،...."إليكإلامنكمنجىولاملجأ"لاغ!ي!هأ:قوله

011

17



...-.................!..!..الهجرةمنالمقصود

.000000000500.اللهإلىيهاجرانوقتكلفيالعبدعلى

...!...0000000500055وضعفهاالهجرةهذهقوةسبب

..،ء...طريقهافيالسالكينوكربةع!والرسولإلىالهجرة

اللهرسولمحمدأانشهادةمقتضىانهاوبياذالهجرةهذهحد

وانشراحالنزاعمواردجميعفي!يمالرسولتحكيمالمطلوب

.0000005000000000000020000000بحكمهالصدور

.................الامرهذافيحالهالعبديختبركيف

..................الح!ثوحالالحبعلمبينالفر!

حتيلايؤمنوتفلاورفي>:تعالىقولهفيالتاكيدوجوهذكر

بينهمفيمالشجريحكلوك

...أنف!مهخ(منبالمؤمنينأوكلنبى:تعالىقولهعلىالكلام
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